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 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 (2931بهمن  12) منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 

 های مربوطهها و دستورالعملنامهبه انضمام آئین
 

 فصل اول ـ تعاریف، مصادیق و تشکیلات

 اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ـ۱ماده

الف ـ قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد 

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

 .کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود

 ب ـ کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ ـ ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است 

 که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ـ ت شریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص ت 

 کردن کالا یا ارز، انجام دهند. موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج

 ث ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز  ج

 قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

 چ ـ کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا ) مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و ح ـ ارز

ین گیرد که براساس بالاترهایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق مینقل(، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه

 شود. سبه مینرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محا

فروشی محل کشف به اضافه خ ـ ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده

 گیرد.هایی که به آن کالا تعلق میهایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانههزینه حمل و نقل و هزینه

های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با خروجی مربوط به فرآوردهفهرست و ارزش کالای قاچاق  تبصره ـ

بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت 

 شود.و ستاد اعلام می

 گردد. کزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام مید ـ بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مر

بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهذ ـ شناسه کالا: شناسه

 دد. گرشود و به صورت رمزینه )بارکد( و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج میاحصاء و در یک سامانه ثبت می

ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه ر ـ شناسه رهگیری: شناسه

یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین بندی با ابعاد مشخص اختصاص می کالاهای دارای بسته

 ود.شو رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می مبتنی بر این شناسه قابل استعلام

ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که درآن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا 

 کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.



 2                                                                                مجــید  اینــانلو – رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله ژ ـ اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از 

فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور )ترانزیت(، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه 

ی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره بری )کابوتاژ(، پروانه صادرات ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران

توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید میشود مشروط بر اینکه مشخصات 

مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به 

لا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.  اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی نوع کا

 کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.

 منسجم س ـ قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً

متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف 

 شده است صورت میگیرد.

ز ا شیارز قاچاق در هر مرتبه ب ایاز سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا  شیاست که ب ی: شخصیاحرفه قاچاقچی –ش 

 (10/7/49) اصلاحی  باشد. الی( ر0101110111) ونیلیده م

( قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر ۵ص ـ دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده )

 قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد. 

: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، ض ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت

 باشد.موظف به وصول درآمدهای دولت می

 ط ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

یر نیز قاچاق محسوب ذکر شده است، موارد ز 11/۸/0۹41علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب  ـ۲ماده

 میشود:

الف ـ برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط 

 .بودن صادرات قطعی آن کالا

 .ورهای عبوری در داخل کشب ـ اضافه کردن کالا به محموله عبوری )ترانزیتی( خارجی و تعویض یا کاهش محموله

  .پ ـ اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

 .ت ـ تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

  11/۸/0۹41( قانون امور گمرکی مصوب011ث ـ ورود کالای موضوع بند )ر( ماده )

 .وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانهج ـ اظهار کالای 

چ ـ واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد 

ی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشین

 .تشخیص گمرک

شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی، بدون ح ـ خـروج کالاهای وارداتی تجمیع

  .رعایت تشریفات قانونی

فروش  د،یورود، خروج، خر یبرا یزم از بانک مرکزلا ینداشتن مجوزها ایدولت  یشده از سو نییضوابط تع ترعای عدم -خ

 (. 10/7/49)اصلاحی .حواله ارز ای

آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم  د ـ عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع

 .مطابقت با مشخصات حواله
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)بموجب  .( این قانون0۹فروشی با رعایت ماده ) رهگیری در سطح خرده ذ ـ عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه

 (.تغییر یافت 0۹به ماده  01، ماده 6/0/4۹اصلاحیه مندرج در روزنامه رسمی مورخ 

ن صلاح با استناد به قرائر ـ هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی

 .امارات موجودو 

 .ز ـ سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و گذاری، برنامهبه منظور سیاست ـ۳ماده

ادی و دارایی، کشور، امور خارجه، ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتص

ربط آنان و صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی

های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون

آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، ت حکومتی، جمعهای تعزیراسازمان

رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری 

ئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ر

ویژه وی  جمهور یا نمایندهالاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیسقضائیه و نماینده تامو معاون اجتماعی و پیشگیری قوه

و هفتم  صد و بیستگردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکتشکیل می

 الاجراء است.های اجرائی لازم( قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه017)

قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوهسایر دستگاه

های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با اسلامی ایران و دستگاهصدا و سیمای جمهوری 

 آن داشته باشند.

ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر کمیسیون برنامهتبصره ـ 

 شود.ستاد تشکیل میمورد با اعضای متناظر ستاد و حسب 

 های کارشناسیتواند حسب مورد کارگروهبه منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد میـ ۴ماده

 های عضو ستاد تشکیل دهد.از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسؤولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده  ـ۱تبصره

 دارد.

 .الاجراء استها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازمکلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه ـ۲تبصره

مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ ری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظامدولت مکلف است به منظور پیشگی ـ ۵ماده 

های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و جمهور سامانهرئیس

 اندازی نماید.مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه

باشند و اشخاص شده میاندازیهای راهبه رعایت احکام این قانون مربوط به سامانهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف 

حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش 

 شوند.ماه محکوم می

شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم دازیانهای راههرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه ـ۱تبصره

 شود.ماه تا دو سال حبس محکوم میاست و مرتکب به مجازات از شش

های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش واردنمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه ـ۲تبصره

 شود.ولتی و عمومی محکوم میماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات د
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های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه ـ۳تبصره 

برداری از سامانه ربط به تهیه، اجراء و بهرهدارایی )گمرک جمهوری اسلامی ایران(، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذی

زه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل شناسایی و مبار

 باشند.اطلاعات از طریق این سامانه می

شود از محل بینی می( که در بودجه سالانه پیش00های اجرای حکم موضوع این ماده و بند )ب( ماده )هزینه ـ۴تبصره 

 شود و به تصویب هیأتای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه مینامهانون تأمین و مطابق آئیندرآمدهای این ق

 رسد، به مصرف خواهد رسید.وزیران می
 

 فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق

و به منظور کاهش ( ۵( ماده)۹مذکور در تبصره) سازی اطلاعات مربوط به سامانهها و یکپارچهبه منظور تجمیع داده ـ ۶ماده

 های بروز قاچاق کالا و ارز:زمینه

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای 

 ید.سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماافزاری جامع یکپارچهبرداری از سامانه نرمربط اقدام به تهیه، اجراء و بهرهذی

برداری از این سامانه به ارائه و تبادل کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره تبصره ـ

 اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

الا ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کهای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفب ـ وزارتخانه

موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد 

 ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.

ه مرزنشینان و توسعپ ـ وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت 

 دهد.وزیران ارائه می کند و به هیأتهای اقتصادی مناطق مرزی، تهیه میفعالیت

بندی اعتباری برای تجارت ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه

دن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معا

ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز 

 ساماندهی نماید.

افزاری به تفاده از سامانه نرمهای اجرائی ذیربط با اسث ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه

دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این شناسه

 اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اجرهای دستگاهج ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و 

 بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید. ها و خورها و انضباطاسکله

چ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تجهیز شناورها 

 شده اقدام نماید.ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی ای کالا به سامانه فنی و وسایل حمل و نقل جاده

های پیشنهادی ستاد را با ح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت

 هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

 لوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.خ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ج
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( 0د ـ در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده )

های اقتصادی کاهش انگیزهنامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت میتواند حسب درخواست ستاد، با هدف  آئین

 وزیران قرار دهد. ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت

آئین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران  تبصره ـ

 رسد.می

 مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد: بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار ـ۷ماده

الف ـ تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این 

 .قبیل

 .هانب ـ ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافیها و رصد و ارزیابی فعالیت آ

ای دولت مکلف است ارز موردنیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ـ۱تبصره

 ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به  ـ۲تبصره

 شود. است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می

 کند.دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می ـ۳تبصره

 باشندمنظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز میدولت موظف است به ـ ۸ماده

تشخیص مراجع قضائی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به و به 

بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیشخود و یا دیگران مواجه می

کاشف به استناد گزارش بدوی و پس های دستگاهارات این ردیف توسط شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتب

 شود.از تأیید ستاد هزینه می

هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز های انسانی کلیه دستگاهبه منظور صیانت از سرمایه ـ۹ماده

 :یابدرسد، اقدامات زیر انجام میکه به تصویب ستاد میها براساس دستورالعملی باشند، متناسب با حجم فعالیتمی

 .های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنانالف ـ آموزش

مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به های دستگاهکارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با  ب ـ به

 .صورت موقت

 .های رفاهی ـ فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان اجرای برنامهپ ـ 

عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق های دستگاهـ ۱۱ماده

 کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:

اسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به الف ـ ایجاد ساختار سازمانی من

  .مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 .کاشفهای دستگاههای آموزشی با محوریت ای و کارگاههای سراسری و منطقهب ـ برگزاری رزمایش

ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به  های لازم بر مسیرهایپذیر و نظارتپ ـ شناسایی و کاهش نقاط آسیب

 .شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی

  .ت ـ نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

 .کاشفهای دستگاههای مردمی در آوری گزارشث ـ ایجاد واحد جمع

 .عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزههای دستگاهشناسی فعالیت ج ـ نظارت و بازرسی برای آسیب
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گیری ها و پیشقوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهـ ۱۱ماده

 عمل آورند:بهکالا و ارز اقدامات زیر را از ارتکاب جرم قاچاق

 .الف ـ اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب ـ اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام 

 .حکومتی نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیراتقضات مطابق آئین

العاده ویژه ( فوق۸1۸العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد )میزان فوق ـ۱تبصره

گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق ( قضائی تعیین می۸( تا )0های)مستمر قضات در گروه

یران وزالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتماه از تاریخ لازمدادگستری ظرف سهای است که به پیشنهاد وزیرنامهآئین

 ]انتهای قانون. نامه اجرایی این تبصره مندرج در، رجوع کنید به آیینبرای آگاهی بیشتر[رسد.می

 شود.( تأمین می۵( ماده )9های اجرای حکم موضوع این بند، از محل اعتبارات موضوع تبصره )هزینه ـ۲تبصره

های سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء پ ـ ارائه گزارش

 .چاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستادهای قانشده و علل آن، درباره پرونده صادره و احکام اجراء

های قاچاق ت ـ ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده

 .کالا و ارز به ستاد

 .ر جرائم قاچاق کالا و ارزث ـ تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خط

 های علمیشناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشج ـ آسیب

 .های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیهچ ـ تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده

های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با موافقتنامه همکاریح ـ انعقاد 

 .( قانون اساسی01۵رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم )

اق چهای سالانه پیشگیری از قاشده، برنامههای تعیینهای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویتکلیه دستگاه ـ۱۲ماده

 کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می  شود و تشخیص آنها از  ـ۱۳ماده

ی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشت

ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است. در هر های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهیبه ارائه گواهی

حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت 

 شوند.های مذکور قاچاق محسوب میکالا

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا  ـ۱تبصره

یا چندبعدی، ایجاد و امکان  های نوین از جمله رمزینه دووریضه سامانه ای با بهره گیری از فنآاز بدو ورود تا سطح عر

 های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.گاهگیری دستبهره

توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد  ـ۲تبصره

ا رعایت اها بباشد. تشریفات قانونی این کالشده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می

انجام  11/۸/0۹41( قانون امور گمرکی مصوب 011و ماده ) 6/7/0۹۸9( قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 4ماده )

 شود.می
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های اجرائی عضو آن با نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاهآئین ـ۳تبصره

کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر بندی، اولویت لحاظ زمان

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میدستگاه، ظرف سه ماه تهیه می

زمان های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سادستگاه ـ۱۴ماده

های تحقیقات و فناوری موظفند برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم،تبلیغات اسلامی و وزارتخانه

د با هـدف های ستاعالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ابلاغی شورایفرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست

فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای 

 کالای قاچاق، اجراء نمایند.

آیند مذاکرات الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فربط در عرصه تجارت بینهای مرتدستگاه ـ۱۵ماده

 های مصوب ستاد را رعایت نمایند.ها و برنامهکی، سیاستهای تجاری، حمل و نقل و گمرنامهمقدماتی موافقت

ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام  ـ۱۶ماده

 شود.های مربوط نمیتکالیف سایر دستگاه

های مختلف را بندی آمار و اطلاعات دستگاهوه گردآوری و جمعستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نح ـ۱تبصره

 نماید.تصویب می

ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم  ـ۲تبصره

 ماید.بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نو تحلیل آن را هر سه ماه یک

های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری گیری از تمام ظرفیتارت امور خارجه موظف است با بهرهوز ـ۱۷ماده

های نامهاز قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیشروی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت

 توجه نماید. همکاری دو یا چندجانبه به آنها
 

 ای و ارزفصل سوم ـ قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه

های نقدی هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه ـ۱۸ماده

 شود:زیر محکوم می

 .الف ـ کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

 .ب ـ کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

 .ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالاپ ـ کالای یارانه

 .ت ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن

 "(10/7/49)الحاقی  آن یالیر یحواله ارز، دو برابر بها ایفروش  د،یخر ینقد مهیجر"

مقرر  یماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات ها نیقاچاق موضوع ا یعرضه و فروش کالا (10/7/49)اصلاحی  -۱تبصره 

  شود.یماده محکوم م نیدر ا

د شوهای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میبا پیشنهاد وزارتخانه اییارانهفهرست کالاهای  ـ۲تبصره

 ]انتهای قانون.نامه این تبصره مندرج در بیشتر، رجوع کنید به تصویب آگاهیبرای [.رسدو به تصویب هیأت وزیران می

 وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید. ـ۳تبصره

 یبه صورت تجار رندیگ یکه موضوع قاچاق قرار م ییکالاها ینگهدار ایفروش، حمل  د،یخر (10/7/49)الحاقی  -۴تبصره 

سب مزبور ح یدولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا ینییخارج از ضوابط تع ییو دارو ینفت یمانند فرآورده ها
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 نیلازم الاجرا شدن ا خیاست ظرف دو ماه ازتار کلفشود. دولت م یماده محکوم م نیمقرر در ا ینقد مهیمورد به حداقل جر

 .].انتهای قانونبرای اطلاع بیشتر ، رجوع کنید به دستورالعمل اجرایی این تبصره مندرج در [.دینما بیرا تصو ازیقانون دستورالعمل مورد ن

قانون حسب مورد توسط  نیا 0۸فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده  ایعرضه  ،نگهداری (10/7/49)الحاقی  -مکرر ۱۸ماده 

 شود:یم مهیجر ریز بیها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترت یصراف ای یصنف یواحدها

 .ارز قاچاق یالیر یبها ایمعادل دو برابر ارزش کالا  ینقد مهجری: اول مرتبه – الف

 .ارز قاچاق یالیر یبها ایمعادل چهار برابر ارزش کالا  ینقد مهجری: دوم مرتبه – ب

تابلو بر سر در محل  ایارز قاچاق و نصب پارچه  یالیر یبها ایمعادل شش برابر ارزش کالا  ینقد مهجری: سوم مرتبه – ج

  .محل کسب به مدت شش ماه لیو تعط یکسب به عنوان متخلف صنف

( این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته 0۸در صورتیکه کالای قاچاق موضوع ماده ) ـ۱۹ماده

های قانونی به نسبت کالای غیرقاچاق از حاصل  های ماده مذکور و سایر هزینهتمام کالا ضبط و پس از کسر جریمهباشد 

 شود.فروش به مالک مسترد می

( این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به 0۸رد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده )وسایل نقلیه مو ـ۲۱ماده

 گردد:شرح زیر ضبط می

 ( ریال یا بیشتر باشد. 01101110111الف ـ وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون )

( ریال یا ۹1101110111ب ـ وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون )

 بیشتر باشد. 

( 41101110111پ ـ وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون )

 ریال یا بیشتر باشد. 

( ریال یا بیشتر 0011101110111سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد ) ت ـ وسایل نقلیه

 باشد. 

( ریال ۹011101110111ث ـ وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد )

 یا بیشتر باشد. 

علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم شود و در صورتی که محکومٌدر غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می ـ۱تبصره

 در هر" گردد.قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می

)الحاقی  ود.شیم فیرفع توق هینقل لهیاز وس دینما عیتود ینقد یر جزامعادل حداکث یا قهیچنانچه متهم وث یدگیمرحله از رس

10/7/49)" 

در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در ـ ۲تبصره

 شود.باشد وسیله نقلیه ضبط مین ماده مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ ای

ی شود و به تصویب هیأت وزیران مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه م ـ۳تبصره

 رسد.می

در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت  ـ۴تبصره

رت شود و در غیر اینصوقاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط میشود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب 

 گردد.وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می
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أذون مالمالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولدرصورتیـ  ۵تبصره 

آوری و شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعاز سوی ولی فقیه تحویل می

 شود. رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میفروش اموال تملیکی به فروش می

( این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف 0۸یا ارز مکشوفه موضوع ماده )در صورتی که ارزش کالای قاچاق و ـ ۲۱ماده

رسد و در صورت ( ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می0101110111معادل ده میلیون )

ن جمع آوری و فروش استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازما

شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و  شود و ارز مکشوفه به حساب مشخصاموال تملیکی تحویل می

 گردد.رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می

صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این  ـ۱تبصره

 تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود. 

و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی  رای مرتبه سومده در صورت تکرار بمرتکب قاچاق موضوع این ماـ ۲تبصره

 گردد.( این قانون محکوم می0۸موضوع ماده )

 گیرد.به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمیـ ۳تبصره
 

 فصل چهارم ـ قاچاق کالاهای ممنوع

گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع  ـ۲۲ماده

 شود:( مجازات می19( و )1۹شرح زیر و مواد )ضبط کالا به

( ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای 0101110111کالا تا ده میلیون )که ارزشالف ـ درصورتی

 .ممنوع قاچاق

( ریال باشد به جزای نقدی 01101110111( تا یکصد میلیون )0101110111ی که ارزش کالا از ده میلیون )ب ـ درصورت

 .معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

( ریال باشد به بیش از 0011101110111( تا یک میلیارد )01101110111پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون )

 .سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق شش ماه تا دو

سال حبس و به جزای ( ریال باشد به دوسال تا پنج0011101110111ت ـ در صـورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد )

 .نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ماده  نیا (ب)و  (الف) یمشمول بندها ی( مشروبات الکلی)تجار یکه ارزش عرف صورتی در (10/7/49)اصلاحی  - ۱تبصره 

  شود.یسال محکوم م کیماده به مجازات حبس از شش ماه تا  نیمقرر در ا ینقد مهیباشد مرتکب علاوه بر جر

 شود.وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می  ـ۲تبصره

ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده آلات و ادواتی که جهت ـ ۳تبصره

کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، شود. مواردی که استفادهگیرد، ضبط میقرار می

 باشد.مشمول حکم این تبصره نمی
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طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار خی ـ فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره بهمشروبات الکلی، اموال تاریـ ۴تبصره

مشمول مجازات  زیاز ماهواره ن افتیدر زاتیساخت تجه" سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

  "(10/7/49)الحاقی  0باشد. یماده م نیا یها و احکام مقرر برا

نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در محل ـ  ۵تبصره 

علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، شود و در صورتی که محکومٌ( این قانون نشود، توقیف و پلمب می19ماده)

 یدگیدر هر مرحله از رس" شود.الک مسترد میجریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به م

 "(10/7/49)الحاقی  1شود. یم فیرفع توق یاز محل نگهدار دینما عیتود ینقد یمعادل حداکثر جزا یا قهیچنانچه متهم وث

استفاده ( گردد وسیله نقلیه مورد 11) )پ( و )ت( ماده که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهایدر مواردیـ ۲۳ماده

 شود:در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می

 الف ـ وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب ـ با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه 

 داً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.عام

 شود.در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میتبصره ـ 

مالک عامدًا جهت نگهداری محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط  ـ۲۴ماده

( ریال باشد، مصادره 0011101110111کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد )

گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به می

لا گیرد و چنانچه ارزش کابرابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می مقدار نسبت پنج

کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت 

طلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای گردد. در صورتی که مرتکب بدون امذکور مصادره می

 شود.شده به جزای نقدی وی افزوده میقاچاق نگهداری

قانون  الاجراء شدن اینلازمشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخنامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه میآئینتبصره ـ 

 ]انتهای قانون.این تبصره مندرج در  اجرائی نامه، رجوع کنید به آیینبیشتر آگاهیبرای [ رسد.یبه تأیید رئیس قوه قضائیه م

بینی شده در هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش ـ۲۵ماده

قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و 

غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و 

                                                           
قانون مبارزه  ۲۲ماده  ۴از ماهواره طبق تبصره  افتیدر زاتیچند تجه هر  :کشور یعال وانید یعموم أتیه ۵/۵/۷93۵مورخ  ۱۵۷شماره  هیوحدت رو یرأ 1

با  یمجرمانه و مستوجب مجازات است، ول یحدّ ذاته اگرچه عمل یآن ف ی، لکن نگهدارممنوع است یکالا قیاز مصاد 1۹۳۲/1۱/۹با قاچاق کالا و ارز مصوّب 

شده  لیقا ادشدهیمذکور در قانون  نیعناو نیکه قانونگذار ب یزیقانون مورد اشاره آمده و تم 1بند الف ماده ۹که در  یخاص قاچاق به شرح یتوجه به معنا

شعب  یاساس، رأ نی. بر اباشدیآن قانون نم ۴۴رر در ماده دادگاه، مشمول حکم مق تیصلاح ثیجهت از ح نی، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به هماست

 .شودیداده م صیتشخ یو قانون حیآراء صح تیانطباق دارد، به اکثر رنظ نیکشور که با ا یعال وانید زدهمیس
قانون  1در بند الف ماده « قاچاق کالا» فیبه تعر تیبا عنا؛  کشور یعال وانید یعموم أتیه ۷۱/۷/۷0۰۰مورخ  ۹۰3شماره  هیرو وحدت یرأبموجب  ۲

آن،  ۲۲قانون از جمله ماده  نیا گریدر مواد د« قاچاق یکالا ینگهدار»و « قاچاق» نیعناو کیو تفک یبا اصلاحات بعد 1۹۳۲مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 

شده است، اما از  ادیقانون  ۲۲و مستوجب مجازات مقرر در ماده  ممنوع جرم یق کالایاز مصاد یکیگرچه به عنوان  یخارج یمشروبات الکل یصرف نگهدار

با اصلاحات و الحاقات  1۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آ ۹۱1اساس و با توجه به ماده  نیقانون خارج است. بر ا نیهم ۴۴از شمول ماده  تیصلاح ثیح

 دو است. یفریدادگاه ک تیدر صلاح ادشدهیبه بزه  یدگیرسدادگاه انقلاب،  تیبودن صلاح ییو استثنا یبعد
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عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع خارج نمودن دستگیر شود، هر چند 

 گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. محکوم می

ن آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آصید، عمل  ـ۲۶ماده

 شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.توسط سازمان شیلات تعیین می

ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ـ۲۷ماده

ریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشفرآورده

 های وارده نیست:شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتزیر محکوم می

، ملزومات و تجهیزات هامکمل "(10/7/49)الحاقی های زیستی )بیولوژیک( فرآورده"های دارویی، و فرآورده الف ـ قاچاق مواد

 باشد.( این قانون می11قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده)پزشکی مشمول مجازات 

، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع های خوراکی، آشامیدنیو فرآورده که کالای قاچاق مکشوفه شامل موادب ـ در صورتی

 و آموزشکننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان رسیدگی

پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی 

( این قانون خواهد شد 0۸) )ب( ماده و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند

گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول بی، فاسد، تاریخ مصرفصورت کالای مکشوفه، کالای تقلو در غیر این

 باشد.مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می

ها و احکام مقرر مشمول مجازات زیق نوفروش محصولات ف ایعرضه  ،نگهداری حمل، ساخت، (10/7/49)اصلاحی  - ۱تبصره 

 . باشدیم ماده نیدر ا

مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد  نامه اجرائی این ماده درآئین ـ۲تبصره

شود و حداکثر ظرف سه ماه از های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه میوزارتخانه

این تبصره مندرج  اجرائی نامه، رجوع کنید به آیینبیشتر آگاهیبرای [ .رسدهیأت وزیران میتصویب الاجراء شدن این قانون بهتاریخ لازم

 ]انتهای قانون.در 
 

 ای فصل پنجم ـ قاچاق سازمان یافته و حرفه

نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده که قاچاق کالاهای ممنوع بهدرصورتی ـ۲۸ماده

 شود:ترتیب زیر محکوم می( این قانون به11)

 .( به نود و یک روز تا شش ماه حبس11الف ـ درخصوص بند )الف( ماده )

 .تا دو سال حبس( به بیش از شش ماه 11ب ـ درخصوص بند )ب( ماده )

 مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور.( به حداکثر 11پ ـ درخصوص بندهای )پ( و )ت( ماده )

د، یافته را برعهده دارن کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمانتبصره ـ 

 شوند.در بندهای )الف( و )ب( محکوم می های مقررحسب مورد به حداکثر مجازات

های ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ـ۲۹ماده

 شود.های زیر محکوم می( این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات0۸موضوع ماده )

( ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه 01101110111یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون ) الف ـ چنانچه ارزش کالای مجاز

 د به بیش از شش ماه تا دو سال حبس.حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باش

ج سال حبس و در ( ریال باشد به دو سال تا پن01101110111ای یا ارز تا یکصد میلیون )ب ـ چنانچه ارزش کالای یارانه

 صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند.
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یافته را برعهده دارند، حسب مورد کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان تبصره ـ

 شوند.)الف( و )ب( محکوم می های مقرر در بندهایبه حداکثر مجازات

صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به ـ ۳۱ماده

در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون  ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده

 شود.گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات میمی 04/4/0۹64اقتصادی کشور مصوب  مجازات اخلالگران در نظام

در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو  ـ۳۱ماده

اده یا های معاند با نظام اختصاص دیت ملی و تقویت گروهمستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امن

 گردد. الارض محکوم میهای مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیهزینه نموده است، علاوه بر مجازات

ی قاچاق، به حداکثر جزاشوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز ای محسوب میکسانیکه مطابق این قانون قاچاقچی حرفه ـ۳۲ماده

 شوند:های حبس به شرح زیر محکوم مینقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات

 .( ریال0011101110111الف ـ نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد )

 .( ریال0011101110111یک میلیارد ) ب ـ بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از

( این قانون حسب مورد به نصف 11های مندرج در ماده )ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازاتمرتکبین قاچاق حرفه تبصره ـ

 شوند. مقرر در این ماده محکوم میحداکثر حبس
 

 فصل ششم ـ جرائم مرتبط

هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی )دیجیتالی(، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از  ـ۳۳ماده

آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، قبیل اسناد سازمان جمع

نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد 

گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات 

 شود.اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می

خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن  ـ تبصره

 شود.اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می

مقاومت  در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یاـ ۳۴ماده

های مقرر برای ارتکاب نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سـلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات

 شود.قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می

، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا های کاشف یا وصول درآمدهای دولتدر صورتی که مأموران دستگاه ـ۳۵ماده 

 شوند.معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم  ـ۱تبصره 

گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون حسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میمختلس م

 شوند.دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می

آوری رز از جمله ستاد و سازمان جمعهای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و اها و سازمانکارکنان تمامی دستگاه ـ۲تبصره

 شوند.( آن می0و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره )
 

  فصل هفتم ـ مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا 

 شوند: های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب میدستگاهـ ۳۶ماده
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 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکیالف ـ وزارت 

 .ب ـ وزارت جهاد کشاورزی

 .پ  ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی

 .کنندگان و تولیدکنندگان ت ـ سازمان حمایت مصرف

 .ث ـ سازمان حفاظت محیط زیست

 .ج ـ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

  .ایرانچ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی 

 .های نفتی ایران ح ـ شرکت ملی پخش فرآورده

 .خ ـ شرکت سهامی شیلات ایران

 .د ـ شرکت دخانیات ایران

 شوند.ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب میتبصره ـ 

ایران برای حفاظت کل گمرک جمهوری اسلامی های کشور زیرنظر رئیسموجب این قانون، حفاظت گمرکبه ـ۳۷ماده

اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای 

دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آئین 

 شوند.می

اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوریحفاظت گمرکئیسر ـ۱تبصره

 شود.انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می

کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط ای کشور، حمل و بههنحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک ـ۲تبصره

 رسد.شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه مینیروی ان

هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای  ـ۳۸ماده

حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند  قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم،

های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت

 مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند: 

 .الف ـ وقوع جرم به صورت سازمان یافته

  .کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهمب ـ تعلق 

 .پ ـ سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی ـ۳۹ماده

های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل ارز و دارایی و اق کالایافته قاچهای سازمانوههای اصلی، گرشبکه

 تحقیقات نمایند.  

 ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار نمایند. ـ۴۱ماده

بطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل ( این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضا10به استثنای موارد منطبق با ماده ) ـ۴۱ماده

حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه 

کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند 

درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف و 

 بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند. 
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ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با  های کاشف فاقد اختیاراتدر مواردی که دستگاه ـ۱تبصره

 تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.

( این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی 10در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده )ـ ۲تبصره

( ریال ، صدور قرار 001101110111همچنین در پرونده هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون )باشد و 

 وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

توانند پس از کسب مجوز بازرسی از در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین میـ ۴۲ماده

قضائی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور مرجع 

 صاحب محل نسبـت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نماینـد و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

ات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئی ـ۱تبصره

 قاچاق مکشوفه الزامی است. 

به آیین نامه اماکن رجوع کنید ، برای اطلاع بیشتر[ بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد. ـ۲تبصره

 ]انتهای قانون.در  مندرج

کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از در پرونده هایی که صاحب  ـ۴۳ماده

ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی

ه صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات ظرف یکماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیصلاح، مرجع رسیدگی صالح  باید ب

 این قانون رأی مقتضی را صادر نماید. 

های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای  در رسیدگی غیابی به پرونده ـ۱تبصره

 قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.

المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهولدر صورتی ـ۲تبصره

فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز مأذون از سوی ولی

 شود.می
 

 ق فصل هشتم ـ مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچا

ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یافته و حرفهرسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان ـ۴۴ماده

، تخلف محسوب و کالا و ارزهای قاچاق و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده

ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام مان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهرسیدگی به آن در صلاحیت ساز

 شود.یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می

محرز شود  قاتیو انجام تحق یحکومت راتیکه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعز صورتی در (10/7/49)اصلاحی  -تبصره 

خود را  تیمکلف است بلافاصله قرار عدم صلاح هیالاست، شعبه مرجوعٌ  ییمرجع قضا تیدر صلاح یبه جرم ارتکاب یدگیرس

در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف  ایو  یحکومت راتیمقام مافوق شعبه در سازمان تعز دییقرار پس از تأ نیصادر کند ا

که پرونده  یدر موارد نیگردد. همچن یصلاح ارسال م یذ ییبه مرجع قضا مایاست و پرونده مستق یطعهفته، ق کیمدت 

 گردد و شعب یبه مرجع مذکور ارسال م مایاست، پرونده مستق یحکومت راتیتعز تیدر صلاح ییمرجع قضا صیبه تشخ
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دادگاه  یدادرس نییقانون آ 1۸تبصره از شمول ماده  نیباشند. مقررات ا یم یدگیمکلف به رس یحکومت راتیتعزسازمان 

  0است. یمستثن 10/0/0۹74( مصوب یو انقلاب )در امور مدن یعموم یها

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنها ظرف یک ماه از زمان  ـ۴۵ماده

تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن 

کننده موظف است علت تأخیر را صورت حسب مورد مرجع رسیدگیتحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این 

 گردد.به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می

 عدر کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراج ـ۴۶ماده

های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ اخذ دستور مقام قضائی تصریح قضائی در رسیدگی به پرونده

 شده است.

های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندهـ ۱تبصره

 قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی گیرند.یا ارتکاب اعمالی که در 

های قاچاق کالا و به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده ـ۲تبصره

  1ود.شهای مرکز رسیدگی میارز مرتکب میشوند در دادسرا و دادگاه

شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای ـ ۴۷ماده

دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام مینماید. 

گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ی مذکور و متهم ابلاغ میهاهمچنین وقت رسیدگی به سازمان

ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی 

 نماید. در هرصورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پروندهدر پرونده ـ۴۸ماده

( ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال 01101110111از یکصد میلیون )

تضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مق

بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع 

 رسیدگی اعلام کنند. 

                                                           
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  ۴۴در ماده  نکهیبه ا نظر  :کشور یعال وانید یعموم أتیه 0/3/۷939مورخ   ۱9۷شماره  هیوحدت رو یرأ 1

الا و قاچاق ک یهاپرونده ریعبارت: )سا نیجمله بعد آن با ا نهیبه قر «یانفصال از خدمات دولت ایمستلزم حبس و »عبارت  ،یاسلام یمجلس شورا 1۹۳۲/1۱/۹

ممنوع است،  یاست( معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاها یحکومت راتیسازمان تعز تیبه آن در صلاح یدگیارز تخلف محسوب و رس

انفصال  ایو بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و  یاو حرفه افتهیبه بزه قاچاق کالا و ارز سازمان  یدگیممنوع همانند رس یبه بزه قاچاق کالاها یدگیرس نیبنابرا

نظر انطباق دارد به  نیکشور که با ا یعال وانیو چهاردهم د ازدهمیاساس آراء شعب  نیدادسرا و دادگاه انقلاب است؛ برا تیمطلقاً در صلاح یاز خدمات دولت

 .گرددیم صیتشخ یانونو ق حیآراء صح تیاکثر

توجه به مسؤولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی  با  :عالی کشور هیأت عمومی دیوان 7/۹/۷93۷مورخ  ۱۷7رویه شماره  رأی وحدت ۲

بر اشتغال دارندگان  1۹۳۲قانون قاچاق کالا و ارز مصوّب  0۱و  ۴۳در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 

این قانون و با توجه  4۴در رسیدگی به موارد مذکور در ماده  مستقر در مرکز استان فریکیهای قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم پایه

ه به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلی« مرکز»کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی

های شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میتعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده اناتهامات رؤسا و اعضای شعب سازم

 .گردندعالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص میتهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان
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تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه های قاچاق در سازمان  به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده ـ۴۹ماده

رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه 

 شوند.قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می

تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس در مواردی که از شعب ویژه تبصره ـ 

 سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال میگردد.

( ریال 1101110111آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون )ـ  ۵۱ماده

علیه قابل تجدیدنظرخواهی باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ

 است. 

 جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.ـ ۱تبصره

لت اداری و در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عداآراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی ـ ۲تبصره

 0سایر مراجع قضائی نیست.

آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست  ـ۳تبصره

روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، 

سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان  قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از

 1برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است.

شده اند هرگاه  یقطع یدنظرخواهیکه به لحاظ عدم تجد ییآرا ای یقطع یآراء بدو هکلی در (10/7/49)الحاقی  - ۴تبصره 

تواند یم یحکومت راتیسازمان تعز سیبا قانون موجود باشد، رئ ینقد مهیعدم تناسب جر ایبا قانون  یبر عدم انطباق رأ یلیدل

  .دینما دنظریتجد یتقاضا

 یدادرس در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آئین ـ ۵۱ماده

 شود.کیفری رفتار می

کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد میمتهمانی که به ـ ۵۲ماده

 کنندهکننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگیپرونده در مرجع رسیدگی

 ود.شها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی.به اسنادی که خارج از این مهلته مدت ده روز قابل تمدید استحداکثر یک بار دیگر ب
 

 
 

                                                           
 1۹۳۲؍1۱؍۹ مصوب ارز و کالا قاچاق با مبارزه قانون ۰۱ماده  ۲بر اساس تبصره  هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 70/۷7/۷933مورخ  ۷۱۱۵رای شماره  1

آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی »مجلس شورای اسلامی 

صلاحیت  ، کالا و ارز  قاچاق با زهمبار قانون نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم الاجرا شدن« نیست.

صادره از  ۳0۱۳۳4۱۳۱1۴۱۲۲۰1 شماره دادنامه لذا ندارند، رسیـدگی به آراء صـادره از شعب تعزیرات حـکومتی در مـورد پرونـده های قاچاق کالا و ارز  را

شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و صادره از  ۳4۱۳۳4۱۳۰01۱۱۹۷۳شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 

 متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و  ۰۱ماده  ۹نظر به اینکه مطابق تبصره   ر :کشوعالی عمومی دیوان  هیأت ۷۰/۷۰/۷93۹مورخ  ۱۹۵رویة شمارة  رأی وحدت 2

ن به آ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید، ارز  

قانون  ۴۹۹ ماده« پ»بق بند در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق ط« آراء»تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه 

که با این  در حدی آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز

 .شودنظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می
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 فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق 

 های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیهدستگاه ـ ۵۳ماده

استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع شوند، بهی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف میاعم از زمینی، دریای

( این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل ۵6) ماده

ن اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازماسازمان جمع

 صدور رأی قطعی است.

المالک باشد، عین کالای مزبور در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول ـ۱تبصره

وش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فرفقیه تحویل میبه نهاد مأذون از سوی ولی

فقیه واریز رسـد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولیآوری و فـروش اموال تملیکی به فروش میجمع

 شود.می

ر و طیوالاشتعال، احشام الفساد، سریعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریعسازمان جمعـ ۲تبصره

شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کّمی و کیفی در آنها می

 کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.رسیدگی

ز دستگاه کاشف تحویل های نفتی قاچاق مکشوفه را اهای نفتی موظف است فرآوردهشرکت ملی پخش فرآوردهـ ۳تبصره

 داری کل کشور واریز نماید.بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه

دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظّن قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و ـ ۴تبصره

که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق ند. در صورتیداری کل کشور واریز کپس از قطعیت حکم آنرا به حساب ویژه خزانه

 شود.( این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می0قید شده در تبصره )

کالا درصورت وجود عین، مستحق دریافت در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب ـ  ۵۴ماده

مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً مورد صورت حسبآن و در غیر این

باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش الاداء مییا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم

 گردد.آنها قانوناً جایز نیست، نمی

ط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط در مواردی که موضوع ماده مرتبتبصره ـ 

 شود.به صاحب آن مسترد می

ای است. فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ـ ۵۵ماده

شد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع با

آوری و فروش اموال تملیکی ( این قانون، توسط سازمان جمع0۹از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده )

برای آگاهی بیشتر [ رسد.یران میشود و به تصویب هیأت وزنامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود. آیینفروخته می

  .]مراجعه شود انتهای قانوناین ماده در  یبه آیین نامه اجرای

ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان تبصره ـ

المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در حب متواری و مجهولولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صا

 فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید. 

اهای ای است و کالکردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه صدور یا معدوم ـ ۵۶ماده

( که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی ۵9قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده )
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برای آگاهی بیشتر به آیین [ .رسدصویب هیأت وزیران میشود و به تای است که توسط ستاد تهیه مینامهلطمه میزند برابر آئین

  .]نامه اجرایی این ماده در انتهای قانون مراجعه شود
 

 فصل دهم ـ مقررات عمومی 

 شود.قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می  ـ ۵۷ماده

در کلیه جرائـم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز  ـ ۵۸ماده

شود. های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم میقاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات

 شود.ل این ماده نمیموارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمو

ا با زکه کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتشدرصورتی ـ ۵۹ماده

که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم مأموران کاشف باشد، درصورتی

الک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف شود که م

شود. در غیر اینصورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می

 شود.نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می

های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به صورتی که محکومان به جریمه در ـ ۶۱ماده

 شده محکومٌ شده و یا فروش اموال شناسایی های سپرده های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه پرداخت جریمه

شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد  علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد میشود و چنانچه اموالی

حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای 

( این 94) ماده مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در

 شود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.شوند به حبس تبدیل میقانون انتخاب می

در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس  ـ۱تبصره

رف ده گردد تا ظشود ارجاع میقضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میهای حوزه به شعبه یا شعبی از دادگاه

 روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ ـ۲تبصره

 گردد.می

های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق وص پروندهتواند درخصستاد می ـ ۶۱ماده

 کننده تقاضا نماید.دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی

وارداتی را براساس نرخ برابری ارز سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای  ـ ۶۲ماده

های کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه

 ربطای رخ دهد، توسط سازمان ذیعمده اولیه قرار دهد. در صورتیکه در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات

 شود.میاعلام 

 حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است. ـ ۶۳ماده

 ، نسخ شده است.10/7/49 مورخ بموجب اصلاحیه ـ ۶۴ماده

چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در  ـ ۶۵ماده

قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه 

( این قانون و 11قانون، ضبط میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده ) ( این11به شرح مندرج در ماده )
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علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را های آن اعمال میگردد. در صورتی که محکومٌ تبصره

 گردد. نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم  ـ ۶۶ماده

نماید و در صورتی که کالا یا ارز  قاچاق، از بین رفته باشد هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می

 . شودآن نیز به نسبت مالکیت دریافت میبهای 

چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر  تبصره ـ

 گردد.محکوم می

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام  ـ ۶۷ماده

ه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای کند و شخص حقوقی، علاومی

 شود:ترتیب زیر محکوم میشخص حقیقی، به

الف ـ در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم 

  .انحلال شخص حقوقی

  .ورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقیب ـ در م

افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی  ـ۱تبصره

 نیستند.

کننده، کارکنان و چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی ـ۲تبصره

های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات

 نماید.عمومی غیردولتی محکوم می

ردد، ام گاگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقد ـ۳تبصره

 شود.ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می جریمه

در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی ـ ۴تبصره

ا ر گیری یا نظارت بر شخص حقوقیشود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیمعمل می

 دارد.

ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز  ایمجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا  (10/7/49)اصلاحی  ـ ۶۸ماده

  قانون است. نیموضوع ا

های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آب - تبصره

قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به طریق 

 .شودبه جرم موضوع این ماده محکوم می مجازات شروع

تواند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح حسب مورد میـ  ۶۹ماده

 هایهای مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیترتکب، علاوه بر مجازاتم

 زیر محکوم نماید:

 الف ـ تعلیق موقت یا ابطال دائم:

 ـ کارت بازرگانی 0

 ـ کارت مبادلات مرزی 1

 ـ کارت ملوانی ۹
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 العملکاری ـ پروانه کسب، تأسیس، بهرهبرداری یا حق 9

 ـ پروانه حمل و نقل ۵

 ـ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی 6

 ب ـ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

 پ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

 شخاص حقوقی از یک تا پنج سالت ـ محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی ا

 ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

المللی که مدیران یا متصدیان مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح درمورد شرکتها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین ـ۷۱ماده

رم ط، نحوه، دفعات ارتکاب جآنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند باتوجه به شرای

 نماید:های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم میو شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات

 .الف ـ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

 .ب ـ مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور  تبصره ـ

 منحرف گردد در مرتبة اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و درصورت تکرار، شرکت منحل میگردد.

 های حبس وابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازاتجزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی کننده ق ـ۷۱ماده

  0باشد. شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی

اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده ـ۷۲ماده

های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن الا و ارز و یا دستگیری سرشبکهکشف ک

 شود.ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می

ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق آن به مراجع ذیمنظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه  به ـ۷۳ماده

گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می

بادله اطلاعات های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مرأی قطعی محکومیت

ته ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشنحوی باشد که امکان تعامل داده بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به

 باشد. 

ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی نامهها به موجب آئینربط به دادهنحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی تبصره ـ

 رسد.الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمهیه میو قوه قضائیه ت

مسؤولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به  ـ۷۴ماده

کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگیپرونده

ه پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت بمی

                                                           
اسفند  ۲۳قاچاق مصوب  نیمستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکب  دیوان عالی کشور:هیات عمومی  7۱/۷۰/۷9۱7 مورخ ۵۹۱رای وحدت رویه شماره  1

 یکه طبق قانون برا یمال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمد نیاست که رد ع نیقانون مزبور و تبصره مربوطه ا 0آن و ماده  یو تبصره ها 1۹۰۹ماه 

 نیقاچاق مع نیقانون مجازات مرتکب 1۱دهد و نحوه وصول آن که در ماده  یم لیتشک چاققا نیمرتکب هیرا عل یدر مجموع، محکوم به مال دهیدولت مقرر گرد

 نیقاچاق تا دو سال حبس است و در ا نیمرتکب یفریمجازات ک کنیشود ل ینم فیباشد و شامل تخف یم یمال یها تیمحکوم ریسا یشده مانند نحوه اجرا

 ۹۲ه شعب یرأ نیبنابرا مرتکب گردد. تیمعاف ایو ارفاق و  فیحبس ممکن است مشمول تخف ازاتکه قانون مقرر داشته مج یطیمورد در صورت وجود شرا

 است. یقانون نیو منطبق با مواز حینظر مطابقت دارد صح نیکشور که با ا یوانعالید
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 گردند، مگر اینکه اثباتدر شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم می

تری یفری دادگسنمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم ک

 باشد.مراکز استانها می

اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی نیروی انتظامی جمهوریـ ۷۵ماده

آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات 

 کومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها  فراهم کنند.ح

 منسوخ شده است. ،10/7/49مورخ  هیبموجب اصلاح ـ۷۶ماده

با اصلاحات بعدی،  0۹01/ 14/01از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  ـ۷۷ماده

مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع  01/1/0۹79اجع به قاچاق کالا و ارز مصوبقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ر

( قانون تأسیس سازمان ۹6( و )۹۵، مواد )4/۸/0۹۹6به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 

، تبصره ماده 19/01/0۹۸1( قانون نظام صنفی مصوب 61، ماده) 19/01/0۹71جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 

، بند )د( 1۹/00/0۹7۹( قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 4( و بند )ب( ماده )۸(، ماده)۹)

( قانون الحاق یک ۹( ماده )0، تبصره )09/6/0۹79( قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11ماده)

( قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۹لاح ماده )(  و اص0تبصره به ماده )

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 01( ماده)9( و )1(، )0، بندهای )01/01/0۹74

سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر  ( قانون اختیارات مالی و استخدامی7( و )6(، )۵(، )9(، )۹، مواد )۵/۸/0۹۸9

 شود.شورای انقلاب نسخ می 09/4/0۹۵۸و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 04/9/0۹9۸و گمرکات مصوب 

ای هکلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه تبصره ـ

گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد کل کشور واریز میداریای نزد خزانهحساب ویژهوصولی به

( ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و 111011101110111)

ان وزیرتصویب هیأتشود و بهپیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میکه به اینامههای ارائه شده مطابق آئینبرنامه

 گردد.کننده هزینه میربط و مراجع رسیدگیرسد، میان کاشفان، دستگاههای ذیمی

شود. درمواردی که متهمان اصلی این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می

الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حقو به مرجع رسیدگی شناسایی

های مترتبه بر کالای موضوع این موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه

مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق شود. نامه مذکور تعیین و پرداخت میقانون در آئین

 شود. کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می

و حقوقی مجلس شورای های اقتصادی و قضائی ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون

 اسلامی گزارش نماید.

 ماه یکهزار و سیصد و نودشنبه مورخ سوم دیقانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه      

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 0۸/01/0۹41و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 
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2العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتینامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقآیین
 

 (2939آذر  2۱مورخ  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در روزنامه رسمی  22) موضوع تبصره ذیل ماده 

 

 فصل اول ـ جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب     

عمومی و اختصاصی جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که از این پس در شرایط ـ ۱ماده      

 باشد:شود، به شرح زیر مینامیده می« سازمان»نامه به اختصار این آیین

 الف ـ شرایط عمومی:     

 ـ تابعیت اصلی جمهوری اسلامی ایران.0     

 ین اسلام، ایمان و عدالت.ـ اعتقاد و التزام عملی به دین مب1     

 ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه.۹     

 های غیرقانونی یا قطع وابستگی به آنها.ها و گروهـ عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان9     

 ـ طهارت مولد. ۵     

 توانایی برای تصدی ریاست و عضویت شعبه.ـ داشتن سلامت جسمی و روانی و   6     

 ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.7     

 ـ حسن شهرت، اخلاق و امانتداری. ۸     

 گردان.ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان4     

 ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت.01    

 (04/1/0۹4۵، الحاقی مورخ «برای جذب»)عبارت  سال تمام برای جذب.( 91حداکثر )و ( 1۵ـ داشتن حداقل )00    

 ب ـ شرایط اختصاصی:     

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق یا علوم قضایی  (04/1/0۹4۵)اصلاحی مورخ "

آموختگان سطح دو حوزوی و بالاتر از علوم، تحقیقات و فناوری و دانشها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت از دانشگاه

 "های علمیههای مورد تأیید شورایعالی حوزهحوزه

توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند که مدرک دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می تبصره ـ     

 یا حوزوی باشد.( 0بند )ب( ماده )های مذکور در کارشناسی آنان در یکی از رشته

نامه در سازمان رؤسا و اعضای شعبی که قبل از تصویب این آیین (04/1/0۹4۵)ماده و تبصره آن، اصلاحی مورخ  ـ۲ماده     

( 0نامه با مقررات موضوع ماده )باشند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیینشاغل بوده و هم اکنون نیز در سازمان شاغل می

و عنوان رییس یا عض گیرند و در صورت انطباق و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط بهنامه مورد تطبیق قرار میاین آیین

های اداری و شعبه پذیرفته خواهند شد و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعایت سایر مقررات در سایر بخش

  1غیرقضایی بلامانع است.

      شود.افزوده می( 0بند )الف( ماده )( 00سابقه خدمت افراد موضوع این ماده به حداکثر سن موضوع جزء )به میزان  - تبصره

جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق ـ ۳ماده

 پذیرد.صورت می( 9ن موضوع ماده )ای، با نظارت کمیسیوآزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه

                                                           
دیوان عدالت اداری موافق قوانین موضوعه  هیأت تخصصی اداری و استخدامی ۷۷/۷۷/۷93۵مورخ  70۷بموجب دادنامه شماره مفاد این آیین نامه  ۷

 تشخیص داده شد.

 .اداری موافق قوانین جاریه تشخیص داده شده است عدالت دیوان عمومی هیأت 1۳/4/1۹۳۴مورخ  ۹1۱ شماره این ماده بموجب دادنامه ۲
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کمیسیون جذب و انتصاب رؤسا و اعضای شعب سازمان به منظور تعیین زمان و نحوه  (04/1/0۹4۵مورخ  یاصلاح) ـ۴ماده

برگزاری آزمون کتبی متقاضیان جدید و همچنین مصاحبه با آنان و رؤسا و اعضای شعب شاغلان فعلی، بررسی و تعیین نمره 

 گردد: لام نتیجه به مراجـع نظارتی سازمان جهت بررسی صـلاحیت افراد پذیرفته شده، از افراد زیر تشکیل میمتقاضیان و اع

 ـ رئیس سازمان )رئیس کمیسیون( 0

 ـ نماینده وزیر دادگستری1

 ـ نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور۹

 کمیسیون(ـ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان )دبیر 9

 ـ معاون حقوقی و نظارت سازمان  ۵

 ـ مدیرکل حراست سازمان 6

 (04/1/0۹4۵مورخ  ی، الحاق 7بند  )ـ مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 7

 الاجراء است.شود پس از تأیید وزیر دادگستری لازمتصمیمات کمیسیون که با اکثریت آراء اتخاذ میـ ۱تبصره 

 ب رئیس کمیسیون، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، ریاست آن را به عهده خواهد داشت.در غیا ـ۲تبصره 

کل نمره را کسب نمایند برای انجام مصاحبه تخصصی ( 61۸داوطلبانی که در آزمون کتبی حداقل شصت درصد ) ـ ۵ماده 

 الزامی است. کل نمره در مصاحبه نیز( 61۸شوند. کسب حداقل شصت درصد )ای دعوت میو حرفه

ای شرکت نمایند و در صورت عدم قبولی باید توانند در مصاحبه تخصصی و حرفهداوطلبان، حداکثر دو بار می تبصره ـ 

 مجدداً در آزمون کتبی شرکت کنند. 

وسیله دبیرخانه ، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به(9چنانچه کمیسیون موضوع ماده ) ـ ۶ماده     

تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون، اعتراض طور کتبی به وی ابلاغ خواهد شد و داوطلب میکمیسیون به

ررسی شکل از افراد زیر مورد بخود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم نماید. اعتراض وی توسط کمیسیون تجدیدنظر مت

 گیرد: و اتخاذ تصمیم قطعی قرار می

 ـ رئیس سازمان0

 ـ معاون حقوقی وزیر دادگستری 1

 جمهورـ نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس۹

 ـ یکی از رؤسای شعب عالی به انتخاب وزیر دادگستری 9

 ـ مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان  ۵

 راء است.الاجشود، پس از تأیید وزیر دادگستری لازمتصمیمات کمیسیون یاد شده که با اکثریت آراء اتخاذ می ره ـتبص     

 نماید طی کنند.شدگان موظفند حداقل شش ماه دوره کارآموزی را در محلی که سازمان تعیین میپذیرفته ـ۷ماده     

های آموزشی، نظری و عملی، مطابق دستورالعمل موظف است در دورهکارآموز  (04/1/0۹4۵مورخ  یاصلاح) ـ۱تبصره      

      مصوب رئیس سازمان شرکت نماید.

ها و ساعات آموزشی، نحوه ها، عناوین، سرفصلمحتوای آموزشی مورد نیاز دوره کارآموزی شامل پودمان ـ۲تبصره      

 گردد.سازمان تعیین می ها و محل برگزاری، توسط شورای آموزشارزشیابی آموزشی و دوره

 باشد و هرگونه اشتغال یا تحصیل در طول دوره ممنوع است.دوره کارآموزی به صورت تمام وقت می ـ۳تبصره     

در پایان دوره کارآموزی، اختبار پایان دوره توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد و در صورت موفقیت، احکام  ـ ۸ماده      

 مان صادر خواهد شد.تصدی شعبه توسط رئیس ساز
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شوند، موظفند در همان استان خدمت های معینی پذیرفته میداوطلبانی که برای خدمت در استان یا استان ـ۹ماده      

 کنند.

 سازمان در تعیین محل خدمت رؤساء و اعضای شعب و جابجایی آنان مجاز است. تبصره ـ     

هایی که فاقد اداره بوده و ایجاد آن ضروری زی اداره تعزیرات در شهرستانانداسازمان موظف است برای راه ـ۱۱ماده      

ریزی کشور اخذ گیری آن را از سازمان مدیریت و برنامهباشد، مطابق مقررات، مجوز جذب نیروی انسانی موردنیاز و شکل

  0نماید.
 

 فصل دوم ـ تشکیل شعب ویژه    

، شعبی از سازمان به عنوان شعب کالا و ارز های تخلفاتی قاچاق به منظور رسیدگی و صدور رأی در پرونده ـ۱۱ماده      

 یابد.بدوی ویژه قاچاق اختصاص می

 گردد.شعبه بدوی ویژه با حضور یک نفر رئیس تشکیل می ـ۱تبصره      

یین البدل بدوی تعشعب ویژه، به تعداد کافی عضو علی ها و تعدادتواند برحسب میزان پروندهرئیس سازمان می ـ۲تبصره     

البدل در غیاب رؤسای شعب تعزیرات یا حسب ارجاع رؤسای ادارات، وظیفه رسیدگی دارد و مانند رئیس نماید. عضو علی

 هاست.شعبه دارای اختیار رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده

 البدل در اجرای احکام و بازرسی نیز استفاده نماید.علیتواند از عضو رئیس سازمان می ـ۳تبصره     

ده گردند. جلسه شعب یاد ششعب تجدیدنظر ویژه قاچاق با حضور یک نفر رئیس و دو نفر مستشار تشکیل می ـ۱۲ماده     

الاجراء عتبر و لازمیافته و رأی صادره با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء مبا حضور رئیس و حداقل یکی از مستشاران رسمیت

 خواهد بود.

 البدل تجدیدنظر )قاضی و مستشار( تعیین نماید.تواند برای شعب تجدیدنظر ویژه، عضو علیرئیس سازمان می تبصره ـ     

شود. در صورت درخواست ستاد شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق به صورت متمرکز در ستاد سازمان تشکیل می ـ۱۳ماده     

مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به تشخیص رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری، شعب تجدیدنظر ویژه بنا به ضرورت 

 ها تشکیل خواهد شد.های دارای اولویت و گلوگاهدر استان
 

 فصل سوم ـ نحوه انتصاب رؤساء و اعضای شعب ویژه     

رؤسای شعب بدوی ویژه قاچاق از بین رؤساء یا اعضای شعب سازمان که حداقل دارای سه سال سابقه خدمت ـ ۱۴ماده     

 شوند.در تصدی شعبه سازمان باشند، با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می

قاچاق به پیشنهاد رئیس سازمان با تأیید وزیر دادگستری از بین قضاتی که رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه  ـ۱۵ماده      

 گردند.قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب میقضایی باشند، پس از موافقت رئیس قوه( 4حداقل دارای پایه نه )

قت سازمان و مواف در صورت تعدد شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رئیس شعبه اول تجدیدنظر با پیشنهاد رئیستبصره ـ      

 شود.وزیر دادگستری به عنوان رئیس شعب تجدیدنظر ویژه منصوب می

البدل تجدیدنظر ویژه قاچاق از بین رؤسای شعب سازمان که حداقل هشت سال سابقه مستشاران و اعضای علی ـ۱۶ماده      

 گردند.ب میتصدی شعبه داشته باشند با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری منصو

    

                                                           
معاونت توسعه »و  «جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه»نامه، عبارات  نییآ یهامواد و تبصره هیدر کل":  1۳/۲/1۹۳۰مورخ  یهبموجب اصلاح 1

 ".شودیاصلاح م« کشور یزیرو برنامه تیریسازمان مد»به عبارت  ،«جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریمد



 25                                                                                مجــید  اینــانلو – رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 العاده ویژهفصل چهارم ـ فوق

ـ و با لحاظ اعداد مبنای 0۹41قـانون مبارزه با قاچـاق کـالا و ارز ـ مصوب ( 00مـاده )( 0در اجـرای تبصره )ـ ۱۷ماده     

نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به های شغلی یک تا هشت موضوع آیینگروه

، ۸/6/4۹ مورخ 4111/۹961۵/011و اصلاحیه بعدی آن به شماره  0۹۸4/1/11مورخ  0۹۸4/1/114111/6116/011شماره 

نامه شماره ـ و توجه به تصویب0۹71قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ( 09ماده )( 1موضوع تبصره )

الـعاده ویژه قضات به مشمولان موضوع و اصلاحات بعدی آن راجـع به پرداخت فوق 0۹41/0/1۸ـ مورخ ه016ت/41/0791

ریاست و با در نظر گرفتن سنوات تصدی  (04/1/0۹4۵مورخ  یالحاق(« 1و )( 0به مشمولان موضوع مواد )»عبارت )( 1و )( 0مواد )

 گردد. العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعیین می، فوق(0۸و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده )

 شود:خدمت لحاظ میخدمت مرتبط در محاسبه سنواتعنوان سنواتموارد زیر بهتبصره ـ      

در شعب تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس یا عضو اشتغال داشته و همچنین در مشاغل  مدتی که شاغل مستقیماً   -0

در سازمان ( 19های موضوع ماده )مدیریتی و حقوقی مرتبط با امور شعب و یا به عنوان مشاور یا کارشناس حقوقی در حوزه

 .فعالیت داشته است

 .ـ سنوات قضایی1

 ـ مدت کارآموزی.۹

های شغلی با در نظر گرفتن حداقل سنوات خدمتی در امور شعب و تخصص، سطح تحصیلات، توانمندی، گروهـ ۱۸ماده     

آراء در مراجع ( 0۵۸نتایج ارزشیابی آنان، شرایط جغرافیایی و سختی و پیچیدگی کار و عدم نقض بیش از پانزده درصد )

 گردد:شعب در سازمان، به شرح زیر تعیین میبالاتر در هر گروه شغلی و با عنایت به عناوین مرتبط با امور 

 .البدل شعبه بدوی، رئیس اجرای احکامـ گروه شغلی یک: عضو علی0     

  .البدل شعبه بدوی، رئیس اجرای احکامسال(: رئیس و عضو علی 1ـ گروه شغلی دو )حداقل 1     

البدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و علیسال(: رئیس شعبه بدوی، مستشار و عض 6ـ گروه شغلی سه )حداقل ۹     

البدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز و اعضای علی

 .استان

مرکز البدل شعبه تجدیدنظر سال(: رئیس شعبه بدوی، رئیس، مستشار و عضو علی 01ـ گروه شغلی چهار )حداقل 9     

البدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای استان، رئیس و اعضای علی

 .احکام مرکز استان

البدل شعبه تجدیدنظر مرکز سال(: رئیس شعبه بدوی، رئیس، مستشار و عضو علی 09ـ گروه شغلی پنج )حداقل  ۵     

البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، البدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، مستشاران و اعضای علییاستان، رئیس و اعضای عل

  .مستشاران شعب عالی، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان

البدل شعب اعضای علیسال(: رئیس شعبه تجدیدنظر مرکز استان، مستشاران و  0۸ـ گروه شغلی شش )حداقل  6     

تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز 

 .استان

البدل شعب تجدیدنظر رئیس شعبه تجدیدنظر مرکز استان، مستشاران و اعضای علی(: 11ـ گروه شغلی هفت )حداقل  7     

 .ؤساء و مستشاران شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استانویژه قاچاق، ر

البدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤسای شعب عالی، مستشاران و اعضای علی(: 16ـ گروه شغلی هشت )حداقل  ۸     

 .مدیران کل تعزیرات استان
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قانون مبارزه با ( 00های مندرج در تبصره ماده )العاده ویژه قضات موضوع گروهفوقدر صورت افزایش ضریب ـ ۱تبصره     

نامه نیز به همان العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان موضوع این آیینـ ضریب فوق0۹41قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 

 یابد.نسبت افزایش می

 گیرد.ر میرئیس سازمان در بالاترین گروه شغلی قراـ ۲تبصره     

های نیروی انتظامی، به ازای دو سال یا بیشتر خدمت تمام های مستقر در ایست و بازرسیرؤسای شعب گلوگاهـ ۱۹ماده      

 گیرند.وقت در این مناطق، حداکثر برای یک بار در یک گروه بالاتر قرار می

های خاص و ویژه رسیدگی یا شعبی که به پروندهبه رؤساء و اعضای شعب شاغل در مناطق مرزی خطرپذیر و ـ ۲۱ماده      

 گردد.نمایند با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری حداکثر تا دو گروه بالاتر اعطا میمی

به میزان گروه ارتقاء یافته از لزوم توقف در حداقل سابقه خدمتی معاف ( 11و )( 04افراد مشمول مواد )تبصره ـ      

 باشند.می

 گیرند مادامیرؤساء و اعضای شعبی که بدون داشتن سنوات خدمت لازم بنا به ضرورت در گروه بالاتر قرار میـ ۲۱ماده      

العاده ویژه متعلقه بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند التفاوت فوقبهکه در آن گروه فعالیت داشته باشند فقط از ما

 نمود.

رک تحصیلی دکتری در بدو استخدام از مزایای یک گروه بالاتر از گروه مربوط استفاده خواهند دارندگان مد ـ۱تبصره      

 نمود.

مدت مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، تعلیق جز در مواردی که منجر به منع تعقیب یا برائت شود و ـ ۲تبصره     

 د شد.همچنین مأموریت آموزشی تمام وقت جزو مدت توقف در گروه منظور نخواه

العاده ویژه رؤساء و اعضای شعبی را که با توجه به گزارش بازرسان و مدیران مربوط تواند فوقرئیس سازمان میـ ۲۲ماده     

تقلیل ( ۵1۸و آمار عملکرد و کیفیت کار و فعالیت آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، سالانه حداکثر تا سه ماه، تا پنجاه درصد )

 دهد.

العاده شوند فوقه رؤساء و اعضای شعبی که به صورت تمام وقت به خارج از سازمان مأمور خدمت شده یا میبـ ۲۳ماده     

 ویژه پرداخت نخواهد شد.

نامه العاده موضوع این آیینهای زیر اشتغال دارند از فوقاعضای شعب سازمان که به صورت مأمور در سمت ـ۲۴ماده      

 شوند:برخوردار می

 .ن سازمانـ معاونا0

 ـ 0۹7۹نامه سازمان تعزیرات حکومتی ـ مصوب آیین( 1۹ـ دفتر رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ماده )1

 .ـ دفتر مدیریت عملکرد۹

 .ـ دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز9

 .ـ دفتر نظارت بر اجرای احکام ۵

 .ـ دفتر حقوقی 6

 .هاـ دفتر هماهنگی امور استان7

 شود.در دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفًا از رؤساء و اعضای شعب ویژه قاچاق استفاده می تبصره ـ     

 جمهور ـ اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس
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 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز( 2۱ماده ) (1ای موضوع تبصره )نامه تعیین فهرست کالاهای یارانهتصویب

 (2۱/22/293۱مورخ  )مندرج در روزنامه رسمی

 

های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 0۹4۵/00/6هیأت وزیران در جلسه 

 ـ تصویب کرد:  0۹41 مصوب ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( 0۸ماده )( 1تبصره )
 

 شود:قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تعیین می( 0۸ماده )( 1)ای موضوع تبصره ـ فهرست کالاهای یارانه 0
داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای »عبارت در جدول ذیل ،  ۵/7/0۹46*)بموجب اصلاحیه مورخ 

 (.شوداصلاح می« واکسن های انسانی»ارت به عب« واکسن»حذف و واژه « مشمول یارانه

کند و ایجاد نمی( 0نامه تعهدی را برای پرداخت یارانه به کلیه کالاهای مشخص شده موضوع فهرست بند )ـ این تصویب1

 گردد. نمی( 0۸ای به هر یک از کالاهای مذکور پرداخت نگردد مشمول جریمه موضوع بند )پ( ماده )مادامی که عملاً یارانه

نامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  الاجرا شدن این تصویبف یک ماه از تاریخ لازمـ مصادیق گروه کالایی دارو ظر۹

 0گردد.و( به صورت عمومی اعلام میپزشکی )سازمان غذا و دار
 جمهور ـ اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس

 

 

                                                           
 (:1۷/1۲/1۹۳۰)مندرج در روزنامه رسمی مورخ  در خصوص تصویبنامه مذکور یاسلام یمجلس شورا هینظر 1

های امور اقتصادی و دارایی فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه»ـ ، 1۹۳۲قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ( 1۷ماده) ۲ ـ به موجب تبصره1

مصوبه مبنی بر واگذار شدن اعلام عمومی مصادیق گروه کالائی ( ۹بنابراین، بند) .«رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میتهیه میو صنعت، معدن و تجارت 

 ۲ باشد، ازحیث تغییر مرجع تهیه و تصویب، مغایر با طریقی است که تبصرهدارو، به سازمان غذا و دارو، چون علاوه بر تهیه فهرست، متضمّن تصویب نیز می

 قانون مصرّح به آن است. ( 1۷ماده)

نامه را در حوزه صلاحّیت تصویب( 1مندرج در جدول ذیل بند)« داروهای مشمول یارانه»مصوبه از این حیث که تهیه و تصویب فهرست مصادیق ( ۹ـ بند)۲

 اً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.ینداند مبسازمان غذا و دارو می
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 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز( 2۱الحاقی ماده )( ۴دستورالعمل تبصره )
 (2۱/22/293۱در روزنامه رسمی مورخ  )مندرج

 

قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری بر خلاف ضوابط تعیینی دولت خرید،  کالای موضوع ـ۱ماده

( 1اده )مطابق م قاچاق فروش، حمل یا نگهداری شود. علاوه بر فراورده های نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع

 (1۵/7/0۹47)اصلاحی مورخ .شوددستورالعمل تعیین میاین 

مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید  ـ۲ماده

 گردد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می

خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد  ـ۳ماده

 امر از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفًا برای امر تجاری باشد.

ر مراحل خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهای عدم رعایت ضوابط مندرج در مواد بعدی این دستورالعمل دـ  ۴ماده

ـ  0۹49 مصوب ـقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( 0۸الحاقی ماده )( 9های مقرر در تبصره )موضوع قاچاق، مشمول مجازات

 خواهد بود.

اند و در سامانه جامع ربط مجوز دریافت کردهفروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی که از مرجع ذی ـ ۵ماده

 باشد. اند مجاز میتجارت ثبت شده

خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده  ـ۶ماده

 ( دریافت نمایند. حساب )فاکتورصورت

 امانه حمل و نقل مربوط موضوع بندحمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق منوط به دریافت سند حمل از زیر س ـ ۷ماده

هـ ۵0۵۵4ت/9699۹نامه شماره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب (6و )( ۵نامه اجرایی مواد ))ث( فصل دوم آیین

 اشد. بمی 0۹4۵/9/1۹مورخ 

سند حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق باید متضمن تعیین مسیر حمل باشد و انحراف غیرمتعارف از مسیر ـ ۸ماده

 باشد. شده در سند حمل، مجاز نمیتعیین

ع شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضونگهداری کالاهای موضوع قاچاق صرفًا در انبارهای ثبت ـ ۹ماده

نامه شماره موضوع تصویب کالا و ارز قانون مبارزه با قاچاق ( 6و )( ۵نامه اجرایی مواد )بند )ج( فصل دوم آیین

 باشد. مجاز می 0۹4۵/9/1۹هـ مورخ ۵0۵۵4ت/9699۹

این دستورالعمل در مورد حمل درون  (4و )( ۸اندازی سامانه حمل درون شهری، رعایت مفاد مواد )در صورت راه ـ۱۱ماده

 شهری کالاهای موضوع قاچاق نیز الزامی است.

 گردد.الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو میاز تاریخ لازمـ ۱۱ماده
 جمهور ـ اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس
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 مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوعآیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی 

 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی 3122.29مصوب  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1۴تبصره ماده موضوع 
 

 

 تعاریف -فصل اول

عدی، آیین مجلس شورای اسلامی و اصلاحات ب 410010۹مصوب  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 19در اجرای تبصره ماده 

 ت:قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی اسنامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای 

 ت:اسواژگان مذکور در این آیین نامه به معانی زیر  - ۱ماده 

غیر مسقف الف. محل نگهداری: هر گونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیر محصور، مسقف یا 

 .که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری شود

دولت با حکم مرجع قانونی  قانون از مالک و انتقال آن به 19ب. مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده 

 ح.صلاذی

شود در محل یداری محسوب مداشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگهپ. نگهداری: عبارت است از نگه

 .خاص مذکور در بند )الف( این ماده

 .مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی 410010۹ت. قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 

 ون.قان 19نامه اجرایی ماده : آیینث. آیین نامه
 

 چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن -فصل دوم

شود و اموال منقول موجود در آن که محل قانون شامل مال غیرمنقول می 19موضوع ماده مصادره محل نگهداری  -۲ماده 

 .نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است

قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجع ذی صلاح توقیف  19اموال غیر منقول مشمول ماده  -۳ماده 

ان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ و به ایشان تفهیم شود و در صورت فقدثبتی می

( آیین نامه تا قبل از صدور رأی 1شود که هر گونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده )می

 د.شوتوقیف و تحویل امین اموال می قطعی

 ود.شبــق قانون اقدام به مصادره میدره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطااگر مال موضوع مصا -۴اده م

قانون  19در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده  -۵ماده 

 .شودمی

ص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخ -۶ماده 

 .شودقانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار می 19مشمول توقیف و مصادره موضــوع ماده 

قانون عمد مالک  19چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده  -۷ماده 

 د:موارد زیر دلالت بر این امر دار وسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیلرا جهت نگهداری کالای قاچاق ت

الف. علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیر متعارف 

 .از مرتکب

 ک.ملک با علم و اطلاع مالبه آن در ب. وجود جا سازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشا

قانون بلا صاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد،  19چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده  -۸ماده 

 ود.شنهاد مأذون از سوی ولی فقیه میتحویل 
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اچاق ممنوع را به نحوی قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای ق 90قانون ناظر بر ماده  19در اجرای ماده  -۹ماده 

 بنی بر مصادره منافاتتوقیف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی م

 باشد.نداشته 

در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفًا مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به  -۱۱ماده 

 شود.م میعرصه یا اعیان اقدا قیف و مصادرهتو

قانون نسبت به  19های متعدد نگهداری شده باشد، ملاک حد نصاب مذکور در ماده چنانچه کالا یا کالاها در محل -۱۱ماده 

 د.شوکالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه می

 اشد.بصدور حکم مصادره میری، زمان ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهدا -۱۲ماده 

قانون را حسب مورد به سازمان  19قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده  -۱۳ماده 

 .جهت اجرا ارسال نماید رهـ جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی  -۱۴ماده 

صورت وجود بودن، عین مال و در غیر اینجهات قانونی متعاقبًا حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت م

 د.شوت روز آن به صاحب آن مسترد میقیم

 .است الاجرالازم تصویب تاریخ از و رسید قضاییه قوه رئیس تصویب به 460100۹  ماده در تاریخ 09نامه در این آیین
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 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1۲)نامه اجرایی ماده آیین

 (293۱ ریت 19)مندرج در روزنامه رسمی مورخ 

 
های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 0۹4۵/9/0۹هیأت وزیران در جلسه 

نامه اجرایی ماده یادشده را به ـ ، آیین0۹41قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب( 17ماده )( 1مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره )

 شرح زیر تصویب کرد:
 

 روند:نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین ـ۱ ادهم

 ـ با اصلاحات بعدی.0۹41الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب

 های تابعه و وابسته به آنب ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان

 های عمومی و انقلاب ه: سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراها و دادگاهکنندپ ـ مراجع رسیدگی

های غذایی و ها و مکملکننده، ویتامینهای تقویتی، تحریکهای دارویی اعم از داروها و فرآوردهمواد و فرآوردهـ ۲ماده

طفال )شیرخشک و غیره( و هر نوع های زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی ادارویی و فرآورده

بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکـی و دندانپزشکی و یا مواد دارو و مواد اولیه دارویی و بسته

قانون بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده ( 17اولـیه آنها مشمول بند )الف( ماده )

 قانون خواهندبود. (11)

های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده و مشمول در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه جزو مواد و فرآوردهـ ۳ماده

ها(، بندی )کنسروها و کمپوتهای خوراکی بستهقانون نباشد نظیر کلیه فرآورده( 17مواد و کالاهای موضوع بند )الف( ماده )

گردد، های آرایشی، بهداشتی که مصرف انسانی داشته و فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام میوردهانواع کرم و فرآ

کننده موظفند در زمان رسیدگی و جهت تعیین مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مزبور مراجع رسیدگی

قابلیت مصرف انسانی تشخیص داده شود، جرم قاچاق مشمول از وزارت بهداشت اقدام نمایند. چنانچه کالاهای مزبور دارای 

قانون خواهدشد و در غیر این صورت چنانچه کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، ( 0۸مجازات مندرج در بند )ب( ماده )

 باشد.تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می

 برداری( به شرح ذیل خواهد بود:میزان لازم کالا برای استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی )نمونهـ ۴ماده

 بندی شدهبندی قابل شمارش، دو بسته از کوچکترین واحد بستهالف ـ در مورد کالاهای بسته

 رلیتمیلی( 0111ب ـ در مورد کالاهای غیرقابل شمارش مایع )فله(، به میزان )

 گرم( 0111پ ـ در مورد کالاهای غیرقابل شمارش جامد، به میزان )

 بندی، دو واحد کالات ـ در مورد کالاهای قابل شمارش غیربسته

 ث ـ در خصوص تجهیزات و ملزومات پزشکی، یک واحد کالا

های ه همراه نمونهمشخصات کامل که بر روی ظروف نگهداری آن کالا یا لفاف آن درج و الصاق گردیده است ب تبصره ـ

 مذکور در ماده فوق به وزارت بهداشت ارسال خواهدشد.

این ( 9برداری با حضور نماینده کاشف و متهم یا متهمان مطابق ضوابط ماده )پس از کشف کالای قاچاق، نمونه ـ ۵ ماده

اده را برای استعلام قابلیت استف های مربوطکننده، نمونهشود. مراجع رسیدگینامه انجام و در صورتجلسه کشف قید میآیین

 در چرخه مصرف انسانی به وزارت بهداشت ارسال خواهند نمود.

ستمی( ای )سیکننده موظفند استعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی را به صورت سامانهمراجع رسیدگیـ ۱ تبصره

 موظف نیز بهداشت وزارت و  رت بهداشت ارسال نمودهو از طریق سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزا
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 خاصاش موظفند ماده این موضوع هایدستگاه. است مزبور سامانه طریق از( سیستمی) ایسامانه صورت به استعلام پاسخ به

 ایجاد دسترسیت استعلام و پاسخ استعلام و حدود اختیارات آنها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جه صلاحیت دارای

 های مربوط را در سامانه یادشده لحاظ نماید.اعلام نمایند و این وزارت نیز موظف است رویه

نمونه کالای مکـشوفه به صورت پلمپ به وزارت بهداشت تحویل خواهدشد. وزارت مذکور موظف است ظرف ده ـ ۲تبصره

 روز از تاریخ دریافت نمونه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.

وزارت بهداشت برمبنای ارزیابی خطر براساس نوع کالا، مقدار، شرایط تولید، نگهداری، حمل و نقل، شواهد فنی و  ـ ۶ ماده

 نماید.نظر میموازین قانونی در مورد قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی کالاهای مکشوفه اعلام

های علمی، به صورت شفاف، ها و بررسیپس از انجام آزمایش کننده بایدهای ارسالی به مراجع رسیدگیدر پاسخ تبصره ـ

 واضح و منجز به تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم بودن کالاها تصریح شود.

ر نامه صرفاً ناظاعلام قابلیت استفاده در چرخه مصرف انسانی در خصوص کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع این آیینـ ۷ ماده

د. باشه مرحله کشف قاچاق و صدور رأی بوده و تأیید یا عدم تأیید وزارت بهداشت مجوز راهیابی کالا به بازار داخلی نمیب

هرگونه دخل و تصرف در این کالاها از جمله فروش، صدور، فروش به شرط صادرات و امحای این کالاها منوط به رعایت مواد 

 آنها خواهد بود. نامه اجراییقانون و آیین( ۵6و )( ۵۵)
 جمهور ـ اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس
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 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۵)و  ( ۱۱)مواد  ییاجرا نامهنآیی

 (293۱مرداد 29مورخ  رسمی )مندرج در روزنامه
 

قانون ( ۵6و )( ۵۵مـبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استـناد مواد ) یستاد مرکز شنهادیبه پ 0۹4۵/9/۹1و  0۹4۵/9/6 یهادر جلسه رانیوز أتیه

 کرد: بیتصو ریرا به شرح ز ادشدهیمواد  ییاجرا نامهنییـ آ 0۹41مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 
 

 : روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان ریاصطلاحات ز نامهنییآ نیدر اـ ۱ماده

 . یـ با اصلاحات بعد 0۹41ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب  الف

 قانون. ( ۹مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده ) یـ ستاد: ستاد مرکز ب

 فرمان حضرت امام )ره(. یی)ستاد اجرا هیفق یـ نهاد: نهاد مأذون از طرف ول پ

 قانون.( ۹6ها و ضابطان موضوع ماده )اشف: دستگاهـ ک ت

 .یکیو فروش اموال تمل یآورـ سازمان: سازمان جمع ث

 امن.  یبستر ارتباط یاطلاعات بر رو یکیـ تبادل اطلاعات: تبادل الکترون ج

وزارت بهداشت  یروتابعه آن )سازمان غذا و دا یهاو سازمان یـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک چ

 سراسر کشور(.  یـ درمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یهادانشگاه یغذا و دارو یهاو معاونت یدرمان و آموزش پزشک

 . رانیا یاسلام یـ گمرک: گمرک جمهور ح

 قاچاق مکشوفه.  یمنهدم کردن کالاها ایـ امحاء: معدوم  خ

 نیا ریو در غ رسندیلازم به فروش م نیقاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضم یکالاها ـ۲ماده

 امحاء خواهند شد.   نامهنییآ نیصورت، مطابق مقررات ا

 : یباشدمجاز نم ریموارد ز یقاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنا یکالاها عیفروش و توز ـ۳ماده

در سه گروه " یسازد،لطمه وارد نم یو تجارت خارج یداخل دیوجود دارد و به تول یجد ازین یکه در بازار داخل ییـ کالاها الف

کالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و هر یک از وزرای بهداشت، درمان و 

حسب مورد( ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه تعیین آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت )

 ".(07/9/0۹47)اصلاحی مورخ  می شود

 . نامهنییآ نیا( 09و )( 0۹، )(01، )(00موضوع مواد ) یـ کالاها ب

، تملیکیفهرست کالاهای موضوع بند )الف( با توجه به تغییر موجودی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال  -۱تبصره 

بر اساس کشفیات سالانه کالا و متغیر بودن نیاز داخلی کشور حسب میزان تقاضای مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن میزان 

تولید داخلی و واردات رسمی هر سه ماه یک بار توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزیر مربوط به هر یک از گروه 

 .است انیروزرس به قابلهای مذکور

کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع بند )الف( مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفاً قابل واگذاری به دستگاه  - ۲تبصره 

 .ها و نهادهای ذی مدخل مصرح در قوانین بوده و قابلیت فروش عمومی ندارد

کالاهای صنعتی که اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فروش آنها در داخل کشور فراهم نگردیده و صادرات آنها  -۳تبصره 

امکان پذیر نباشد، بر اساس قیمت کارشناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظایف قانونی آنها صرفاً برای استفاده 

 .ار خواهد شد و قابلیت فروش عمومی نداردآموزشی و به میزان نیاز مصارف آموزشی آنها واگذ

 9تا  0)تبصره های .خواهد بود نامهنییآ نیمقرر در ا باتیماده صرفًا مطابق ترت نیمشمول ا یکالاها یعرضه داخل ـ۴ تبصره

 ."(07/9/0۹47، الحاقی مورخ 
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 خارج نامهنییآ نیدارو و دام از شمول ا ،یسوخت و مشتقات نفت لیداخل کشور از قب دیتول یقاچاق خروج یکالاها ـ۴ماده

 بوده و درخصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد. 

نهاد نسبت به فروش به  یقانون با هماهنگ( ۵۹ماده )( 0موضوع تبصره ) یسازمان موظف است درخصوص کالاها ـ ۵ماده

 . دینما زیآنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد وار یامحا ایشرط صادرات و 

قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام  یکالاها لیسازمان بلافاصله پس از تحو ـ ۶ماده

ر در امو یاحد تجارت فرامرزارزش با سامانه پنجره و نییسامانه شناسه کالا به منظور تع قینموده و اطلاعات کالاها را از طر

 نییفروش تع هیپا متیروز کالا را به عنوان ق یتجار متیاز اطلاعات مذکور، ق اده. سازمان با استفدینمایتبادل م یگمرک

 . کندیم

 یامکان دسترس ،یدر امور گمرک یسامانه پنجره واحد تجارت فرامرز یروزرسانگمرک موظف است ضمن به ـ۱تبصره

 . دیسازمان فراهم نما ی( به آن را برایستمی)س یاسامانه

 متی. در صورت عدم فروش آنها با قباشدیمذکور ممنوع م متیاز ق ترنییقاچاق مکشوفه پا یفروش هرگونه کالا ـ۲تبصره

 عمل خواهد شد. نامهنییآ نیمقررات ا ریمطابق سا ادشده،ی

معتبر وجه نقد،  نیو مقررات مربوط و با اخذ تضم نیقاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوان یفروش کالاها ـ۷ماده

کالاها در قالب شرط ضمن  نیو عرضه در داخل کشور ا عیبر عدم فروش و توز یمبن یملک قهیو وث یبانک یهانامهضمانت

 : شودیانجام م ریعقد به شرح ز

 ر ارزش کالا. مجاز دو براب یـ در خصوص کالاها الف

 مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا.  یـ در خصوص کالاها ب

 چهار برابر ارزش کالا.  یاارانهی یـ در خصوص کالاها پ

 ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا .  یـ در خصوص کالاها ت

صورت کالا  نی. در اشودیسپرده شده به نفع دولت ضبط م قیدر صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثاـ ۱تبصره

 . ردیگیفروش به شرط صادرات قرار م ندیمجدداً در فرا نامهنییآ نیمطابق مقررات ا

و جهت  یبه گمرک معرف ماًیمستق داریماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خر نیموضوع ا یکالاها ـ۲تبصره

 یاست که توسط سازمان با همکار یتبصره به موجب دستورالعمل نیا یاجرا یچگونگ اتیی. جزگرددیصادرات منتقل م

 . دیستاد خواهد رس بیو به تصو هیگمرک ته

 یگمرک یکالا به انبارها لیبر تحو یقبض انبار مبن دیرس هیکالا، پس از ارا دارانیسپرده شده توسط خر نیتضام ـ۳تبصره

شده از مراجع صادرکننده آنها، به صاحب آن  هیو استعلام صحت اسناد ارا یاقتصاد ژهیو و یـ صنعت یمناطق آزاد تجار ای

 مسترد خواهد شد. 

 نیموضوع ا یسازمان درخصوص کالاها یدر اسناد فروش صادره از سو« فروش به شرط صادرات»درج عبارت  ـ۴تبصره

 است.  یماده الزام

 یاقتصاد ژهیو و یـ صنعت یبه خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجار دیبا ماده لزوماً  نیموضوع ا یصادرات کالاها ـ ۵تبصره

 . گردندیمحسوب نم یبه عنوان مقصد صادرات

از مرجع  یسازمان موظف است پس از صدور حکم قطع نامه،نییآ نیا( ۹ماده ) یموضوع بندها یدر مورد کالاها ـ ۸ ماده

 : یقاچاق ضبط قطع یکالاها یواگذار ایو قبل از اقدام به فروش  کنندهیدگیصالح رس

دارد استان یاز سازمان مل یو بهداشت یمنیا ،یفن ینسبت به اخذ مجوزها یمشمول استاندارد اجبار یـ در خصوص کالاها الف

 از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد.  یمصرف انسان تیقانون، ابتدا قابل( 17موضوع ماده ) ی. در مورد کالاهادیاقدام نما رانیا
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مطابق  باشندیم یاخذ مجوز از وزارت جهادکشاورز ازمندیکه ن ییکالاها ریو سا نهیمشمول قرنط یـ در خصوص کالاها ب

 و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.  نیقوان

 . دیمشمول اقدام نما یاهاکال یقانون برا( 0۹موضوع ماده ) یریشناسه کالا و شناسه رهگ افتیـ نسبت به در پ

به همراه  یگزارش یقانون، مراتب را ط( 17موضوع بند )الف( ماده ) یکالاها افتیسازمان موظف است پس از در ـ۱ تبصره

ام مربوط اقد یفن یهایگزارش، نسبت به انجام بررس افتیبه محض در ادشدهی. وزارت دینمونه به وزارت بهداشت ارسال نما

رسال ا کنندهیدگینسخه را به سازمان، کاشف و مرجع صالح رس کیو  یگانیحاصله را با جینسخه از صورتجلسه نتا کیو 

 . دینمایم

 یهاکارشناسان به صورت کاملًا شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در کاربرگ )فرم( هیها و نظرپاسخ استعلام ـ۲تبصره

زمان و سا یبهداشت و جهادکشاورز یهاوزارتخانه یمقام مجاز از سو یحسب مورد به امضا کنواختی یکیالکترون ای یکیزیف

 . رسدیقاچاق م یحوزه کشف کالا رانیاستاندارد ا یمل

 جادیکه مرور زمان سبب ا ییکالاها ایو پرندگان و  واناتیح شوند،یمشتعل م ایکه به سرعت فاسد  ییفروش کالاها ـ۹ماده

لازم و اخذ دستور از  یانهیو قرنط یمنیا ،یبهداشت یبلافاصله پس از اخذ مجوزها شود،یدر آنها م یفیو ک یکم راتییتغ

 . شودیانجام م کنندهیدگیمرجع صالح رس

که  ینمونه شاهد خواهد بود. در موارد یمنوط به نگهدار شوند یمشتعل م ایکه به سرعت فاسد  ییفروش کالاها ـ تبصره

 یو اوصاف کالا صورتجلسه شده و به امضا اتیخصوص ات،یینمونه شاهد وجود نداشته باشد، مراتب با ذکر جز یامکان نگهدار

ن و صنعت، معد یهاوزارتخانه لیو دستگاه مرتبط با موضوع حسب مورد از قب کنندهیدگیسازمان و مرجع صالح رس ندهینما

 .دیخواهد رس رانیاستاندارد ا یو سازمان مل یتجارت، بهداشت و جهادکشاورز

 قاچاق مکشوفه: یکالاها یدرخصوص امحا ـ ۱۱ ماده

 یروین ،یحکومت راتیمحل، سازمان تعز یستاد، دادسرا ندگانیآنها با حضور نما یـ سازمان مکلف است نسبت به امحا الف

بهداشت و  یهاوزارتخانه ندگانیو حسب مورد نما ستیز طیسازمان حفاظت مح ران،یا یاسلام یجمهور یانتظام

 اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.  یجهادکشاورز

 یالاهاک یمکشوفه، نسبت به امحا یبر قاچاق بودن کالا یمبن یپس از صدور حکم قطع نیکاشف و ضابط یهاـ دستگاه ب

مستهجن و مبتذل( با حضور اشخاص مذکور در بند )الف(  یو بصر یقمار، آثار سمع لیآلات و وسا ،یممنوعه )مشروبات الکل

 . ندینمایواحد کاشف اقدام م ای گانی(، یرنظامیغ یهادستگاه یراحراست )ب ایحفاظت اطلاعات  ندهیماده و نما نیا

 یبا همکار. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و باشدیقاچاق مکشوفه به عهده سازمان م یکالاها یامحا تیمسئولـ ۱ تبصره

 .   رسدیم بیبه تصو ربطیذ یهاماده و حسب مورد دستگاه نیموضوع بند )الف( ا یهادستگاه

 به فروش یمطابق ضوابط قانون ه،ینقل لیو وسا کلتیخودرو، موتورس رینظ ییکالاها یحاصل از امحا عاتیضاـ ۲تبصره

 . رسدیم

  یبانک مرکز یشده از سو نییمکشوفه قاچاق به حساب تع یارزها ـ۱۱ ماده

و ابلاغ آن به بانک، معادل ارزش  یقطع یخواهد شد. بانک مذکور موظف است پس از صدور رأ زیوار رانیا یاسلام یجمهور

 کند.  زیکل کشور وار یدارخزانه یشده از سو نییرا به حساب تع یارز مکشوفه به نرخ رسم یالیر

دور . پس از صگرددیسازمان م لیمسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه قاچاق بلافاصله تحو هیکل ـ۱۲ماده

 : یقطع یرأ

شده تا نسبت به فروش آنها  رانیا یاسلام یجمهور یبانک مرکز لیـ شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحو الف

 کشور اقدام کند.  کلیداروجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانه زیبه نرخ روز و وار
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ـ در مورد مسکوکات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امکان صدور از  ب

خواهد شد تا  یسلاما یجمهور یبانک مرکز لیبه شمش با صدور حواله فروش تحو لیحالت استفاده خارج و جهت تبد

 ماده اقدام شود.  نیمطابق بند )الف( ا

 یفرهنگ راثیو م یخیارزش تار یدارا یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م صیکه به تشخ یاموال ـ۱۳ماده

 سازمان خواهد شد.  نیا لیباشند، تحو

به شرکت شع نیکتریمکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزد یبه ظن قاچاق، کالا ینفت یهادر صورت کشف فرآورده ـ۱۴ماده

ز مکشوفه اقدام و پس ا یکالا تیماه نییخواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تع لیتحو رانیا ینفت یهاپخش فرآورده یمل

داده  صیتشخ یکه کالا فرآورده نفت ی. در صورتدینمایم زیوار شورکل ک یدارفروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه

 .شودیداده م لیمقررات مربوط به سازمان تحو یاجرا ینشود، برا

بر بلاصاحب، صاحب  یمبن صلاحیموظف است پس از اعلام مراجع ذ رانیا ینفت یهاپخش فرآورده یشرکت مل ـ تبصره

وجوه حاصل از  زیمکشوفه قاچاق و مشتقات آن، نسبت به درخواست وار ینفت یهاالمالک بودن فرآوردهو مجهول یمتوار

کل  یدارکل کشور اقدام نموده و خزانه یدارصادره به خزانه یقطع یو ارسال رأ یزیها با ذکر مبالغ وارفرآورده نیفروش ا

 . کندیم زیوجوه مزبور را بلافاصله به حساب نهاد وار زیکشور ن

 . دیسب آن اقدام نمامنا یهر کالا نسبت به نگهدار تیسازمان مکلف است با توجه به ماه ـ۱۵ماده

مالک  لیکالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحو نیاسترداد و موجود بودن ع یدر صورت صدور رأ ـ۱۶ماده

کالا، سازمان موظف است بر اساس  نیمربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن ع یهاو مراتب را به دستگاه دیآن نما

 یاردنموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانه داممثل آن به مالک اق لیمستحق نسبت به تحو یتقاضا

کل کشور  یدار. خزانهدیصادره درخواست نما یروز فروش را مطابق رأ متیکل کشور به انضمام حکم صادره، پرداخت ق

توسط سازمان به  لهمبلغ بلافاص نیده و انمو زیمربوط برگشت و به حساب سازمان وار یمبلغ مذکور را از محل درآمد عموم

 . شودیمسترد م یحقذ

برائت و استرداد کالا  یمنجر به صدور رأ صلاحیمراجع ذ یمظنون به قاچاق که از سو یو استرداد کالاها لیتحو ـ۱ تبصره

 . باشدینم یریو بارگ هی(، تخلی)انباردار ینگهدار نهیمشمول پرداخت هز شود،یم

 دیخود به سازمان مراجعه ننما یکالا لیتحو یبرائت برا یابلاغ رأ خیکه صاحب کالا ظرف ده روز از تار یصورتدر ـ ۲تبصره

 ( و اداره کالا مطابق مقررات مربوط خواهد بود. ی)انباردار ینگهدار یهانهیمکلف به پرداخت هز خیاز آن تار

 برائت یشده و رأ لیکشف و به سازمان تحو یقطع صیقبل از ترخ یکه به ظن قاچاق در اماکن گمرک ییکالاهاـ ۱۷ماده

 0۹41ـ مصوب  یقانون امور گمرک( 97)ب( تا )ج( ماده ) یبندها یهاهیموضوع رو یدر مورد آنها صادر شده است و کالاها

 اهند شد.خو لیمربوط به مالک تحو یگمرک فاتیتشر تیبا رعا شوند،یمکشف  یگمرک یهاپروانه هیـ که قبل از اتمام تسو

 یو مقررات مربوط از سو نیقاچاق مکشوفه که به موجب قوان یو وجوه حاصل از فروش کالاها یوصول میجراـ ۱۸ماده

 یاعلام ژهیخاص فروش دارند، به حساب و یو مقررات متول نیکه به موجب قوان ییاعم از کالاها رسدیسازمان به فروش م

 . شودیم زیکل کشور وار یدارنزد خزانه

وزارت صنعت،  یاز قاچاق، سازمان موظف است با همکار یاطلاعات اموال ناش کیالکترون یبه منظور مستندساز ـ۱۹ماده

 یاتیتجارت، سازمان امور مال ندیمجوزدهنده در فرا های گمرک، کاشف، سازمان ،یحکومت راتیمعدن و تجارت، سازمان تعز

د، امحاء نقش دارن ایصادرات  ای یتا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسم ققاچا یکه از مرحله کشف کالا ییهادستگاه ریو سا

و اجرا نموده و مورد  هیرا ته یکیاموال تمل کپارچهیسامانه  نامهنییآ نیلازم الاجراشدن ا خیظرف شش ماه پس از تار

 قرار دهد.  یبرداربهره
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 یگذارارزش ،یابیارز ،یثبت، بررس یندهایو اجرا گردد که فرا یطراح یابه گونه دیبا یکیاموال تمل کپارچهیسامانه ـ  تبصره

 کننده را شامل گردد.  یدگیمراجع رس یینها جهیکالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نت

بارزه و م ییسامانه شناسا قی( از طریستمی)س یاقاچاق مکشوفه به صورت سامانه یتمام اطلاعات مربوط به کالاها ـ۲۱ماده

 نیاقدامات خود در ا جهیموظف است نت زیو سازمان ن ردیگیقرار م یکیاموال تمل کپارچهیسامانه  اریقاچاق در اخت یبا کالا

 . دیو مبارزه با قاچاق تبادل نما ییسامانه شناسا ی( برایستمی)س ای را به صورت سامانه نهیزم

موظفند درخواست مجوز  رانیا یاسلام یجمهور یو بانک مرکز رانیا ینفت یهاپخش فرآورده یسازمان، شرکت مل ـ۲۱ماده

 کنندهیدگیقاچاق کالا و ارز به مرجع رس یهاسامانه پرونده قیرا از طر قانون( ۵۹ماده )( 1موضوع تبصره ) یفروش کالاها

 . دینمایسامانه به سازمان مبادله م نیا قینظر خود را از طر زین کنندهیدگیو مرجع رس ندیارسال نما

موضوع ماده  نهیو نصب رمز ربطیقانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذ( ۵۵ماده ) یسازمان موظف است در اجرا ـ۲۲ماده

 یامجوز فروش را به صورت سامانه یکتایو شناسه  دیاقدام نما یفیمکشوفه و اموال توق یقانون نسبت به فروش کالاها( 0۹)

 . دیتبادل نما اچاقو مبارزه با ق یی( با سامانه شناسایستمی)س

قاچاق مکشوفه  یکالاها یامحا ایفروش، استرداد، فروش به شرط صادرات  جهیسازمان مکلف است حسب مورد نت ـ۲۳ماده

جهت درج در پرونده مربوط به  یکیاموال تمل کپارچهیسامانه  قیبلافاصله پس از اقدام از طر اتییرا در هر مورد با ذکر جز

 .دیاعلام نما کنندهیدگیمرجع رس

در خصوص ارز و  بیبه ترت رانیا ینفت یهاپخش فرآورده یو شرکت مل رانیا یاسلام یجمهور یبانک مرکز ـ تبصره

 .باشندیفوق م قیمکلف به اقدام به طر زیقاچاق مکشوفه ن ینفت یهافرآورده

ستگاه مقام د نیبالاتر ایمربوط  ریبرعهده وز ییپاسخگو تیبر عهده ستاد و مسئول نامهنییآ نیا ینظارت بر اجرا ـ۲۴ماده

 است.  ربطیذ ییاجرا
 یریـ اسحاق جهانگ جمهورسیاول رئ معاون
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 کل کشور 293۴قانون بودجه سال  (1)بند )ط( تبصره  ییدستورالعمل اجرا

 (293۴اسفند  1۲)مندرج در روزنامه رسمی مورخ 
 

 ،ییو دارا ینفت و امور اقتصاد های وزارتخانه یکشور با همکار یزری و برنامه تیریسازمان مد شنهادیبه پ 0۹49/01/04در جلسه  رانیوز أتیه

 عملکل کشور، دستورال 0۹49قانون بودجه سال ( 1مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد بند )ط( تبصره ) یمسلح و ستاد مرکز یروهایستاد کل ن

 کرد: بیتصو ریرا به شرح ز ادشدهیبند  ییاجرا
 

 روند:در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می  ـ۱ ماده

قانون مبارزه با ( ۹6های کاشف موضوع ماده )محصولات نفتی که توسط یکی از دستگاه های مکشوفه: آن دسته ازالف ـ فرآورده

 های نفتی اصلی است. قاچاق کالا و ارز، کشف و تمام یا بخشی از آن حاوی فرآورده

ت ه و سوخهای اصلی شامل نفت گاز، بنزین، گاز مایع، نفت سفید، نفت کورهای نفتی اصلی: آن دسته از فرآوردهب ـ فرآورده

 نماید. برداری مجاز تعیین شده، واگذار میتر از قیمت آزاد برای مصرف و بهرههوایی که دولت با یارانه و یا به بهای پایین

 ای که پس از اعلام نظر نهایی کارگروه تشخیص ماهیتهای نفتی مکشوفههای نفتی آلوده به مواد غیرنفتی: فرآوردهپ ـ فرآورده

 های نفتی در آن محرز شود. تی سازمان ملی استاندارد ایران، وجود بیش از ده درصد از فرآوردههای نففرآورده

های نفتی گردد و براساس قانون ت ـ قاچاق سوخت: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج فرآورده

 و برای آن مجازات تعیین شده باشد. مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب 

های نفتی اصلی برخلاف ضوابط تعیین شده برای توزیع یا مصرف ث ـ عرضه خارج از شبکه: عرضه، انتقال یا خرید و فروش فرآورده

 تیهای نفآن، خارج کردن از مبدأ، مسیر، مقصد و یا فعالیت عنوان شده برابر مقررات وزارت نفت )شرکت ملی پخش فرآورده

 ایران(.

ها، آوری، حمل و نقل و نگهداری، انجام آزمایشهایی که پس از کشف قاچاق، بابت جمعهای بالاسری: کلیه هزینهج ـ هزینه

 گیرد. های نفتی ایران( صورت میتخلیه، بارگیری و فروش از مبدأ کشف توسط وزارت نفت )شرکت ملی پخش فرآورده

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( ۹6های نفتی قاچاق مطابق ماده )کننده فرآوردههای کشفانها و یگچ ـ دستگاه کاشف: دستگاه

 و تبصره آن.

ح ـ کاشف: مأمور یا مأمورین کاشف که راسًا یا از طریق دریافت خبر، قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را کشف نموده و نام و 

 اشد. مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف، قید شده ب

های دولتی حسب مورد که نقش برجسته در ارتباط با خ ـ سایر مأموران: مأمورین نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و دستگاه

آوری اطلاعات، شناسایی هویت متهمان، تکمیل پرونده، مراحل رسیدگی در مراجع کشف قاچاق و اقدام بعد از کشف )جمع

 اند. صلاح( داشتهذی

های مکشوفه: سندی که به موجب آن کمیت و کیفیت فرآورده مکشوفه در محل انبارهای وزارت تحویل فرآورده د ـ صورتجلسه

گیری، تعیین و در سه نسخه )که هر یک حکم واحد را دارد( در حضور های نفتی ایران( اندازهنفت )شرکت ملی پخش فرآورده

های نفتی ایران( تنظیم و مبنای محاسبات مالی ت ملی پخش فرآوردهنماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط وزارت نفت )شرک

 فروش فرآورده است. 

داری کل حساب دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خزانهای که به درخواست ذیذ ـ حساب امانی دادگستری: حساب سپرده

 شود. م میهای نفتی ایران( اعلاکشور افتتاح و به وزارت نفت )شرکت ملی پخش فرآورده

های ربط قانونی، وزارت نفت )شرکت ملی پخش فرآوردههای کاشف با هماهنگی مرجع ذیپس از اعلام کتبی دستگاه ـ۲ماده

گیری و انتقال نمونه به اولین آزمایشگاه نفتی ایران( مکلف است ظرف سه روز کاری نسبت به شناسایی، برآورد حجمی، نمونه
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های نفتی ایران( اقدام نماید و در صورت لزوم دستگاه کاشف از طریق ادارات کل پخش فرآوردهمجاز وزارت نفت )شرکت ملی 

 نماید. سازمان ملی استاندارد ایران اقدام می

های کاشف بر عهده وزارت های نفتی سالم یا آلوده( از سازمانهای نفتی مکشوفه )اعم از فرآوردهمسئولیت تحویل فرآوردهـ ۳ماده

 کند: های نفتی ایران( است که به شرح زیر اقدام میملی پخش فرآورده نفت )شرکت

های نفتی در محل یا مخازن ثابت یا متحرک کشف شده باشد پس از اعلام یگان کاشف، وزارت نفت )شرکت الف ـ چنانچه فرآورده

ظیم صورتمجلس کشف در محل( های نفتی ایران( موظف است در معیت نماینده سازمان کاشف )پس از تنملی پخش فرآورده

ترین انبار نفت ظرف هفت روز کاری معمول و مراتب با های مکشوفه به نزدیکهماهنگی لازم را برای برداشت و انتقال فرآورده

گیری و طی صورتجلسه تحویل، نسبت به تخلیه آن اقدام حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط در انبار نفت اندازه

صورتمجلس مربوط در سه نسخه )که هر یک حکم واحد را دارد( تهیه و یک نسخه آن تحویل نماینده سازمان کاشف نماید. 

 خواهد شد. 

-های نفتی مکشوفه را با دستور مرجع رسیدگی های نفتی ایران( موظف است فرآوردهب ـ وزارت نفت )شرکت ملی پخش فرآورده

ای( تحویل و به فروش رساند و وجوه حاصله را طبق داخلی )نرخ اول مصوب یارانه کننده از یگان کاشف و به نرخ مصوب فروش

کل کشور نزد حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. همچنین  0۹49قانون بودجه سال ( 1بند )ط( تبصره )

های مراتب را با قید مقدار و بهای فرآوردههای نفتی ایران( موظـف است در پایان ماه وزارت نفت )شرکت ملی پخش فرآورده

فتی های نداری کل کشور مطابق اعلام وزارت نفت )شرکت ملی پخش فرآوردهداری کل کشور اعلام نماید و خزانهمکشوفه به خزانه

حساب امانی  های نفتی ایران برداشت و بهایران( مبالغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه فروش به نام شرکت ملی پخش فرآورده

 نماید. دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز می

های مکشوفه به عهده وزارت نفت )شرکت ملی پخش های مربوط به حمل و نقل و آزمایش و غیره فرآوردهپ ـ تمام هزینه

مکشوفه از محل فروش  های بالاسری حداکثر به میزان ده درصد ارزش محموله های نفتی ایران( است که در قالب هزینهفرآورده

 شود. های نفتی ایران عمل میشود و در قالب بودجه شرکت ملی پخش فرآوردهآن تأمین می

 باشند. های مکشوفه مشمول مالیات مجدد نمیت ـ فرآورده

داری کل خزانه با صدور رأی محکومیت قطعی متهم یا متهمان، وزارت دادگستری مکلف است وجوه امانی مذکور را به ـ۴ماده

مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  های مرتبط شامل وزارت نفت، ستاد کل نیروهای مسلح، ستادکشور واریز و مراتب را به دستگاه

 وزارت آموزش و پرورش اعلام نماید.  و 

جوه مکلف است و در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان و حکم به استرداد کالا، مرجع رسیدگی تبصره ـ

 حاصل از فروش فرآورده را از طریق حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به متهم یا متهمان مسترد نماید. 

کل کشور تا  0۹49قانون بودجه سال  (۵۹1111ـ0۹6داری کل کشور در قالب ردیف ) از محل وجوه واریزی نزد خزانه ـ ۵ماده

 یابد تا براساس طرح توزیعریال بابت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می( 7ر111ر111ر111ر111مبلغ هفت هزار میلیارد )

 ریزی کشور هزینه شود. ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

ی را برابر دستورالعملی که با همکاری ستاد مرکزی مبارزه تواند تا ده درصد از وجوه واریزستاد کل نیروهای مسلح می تبصره ـ

های کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی نماید در اختیار یگانربط تهیه و تنظیم میهای ذیبا قاچاق کالا و ارز و سایر سازمان

 اختصاص دهد. 

کل کشور تا  0۹49قانون بودجه سال  (۵۹1111ـ0۹۸داری کل کشور در قالب ردیف ) از محل وجوه واریزی نزد خزانه ـ ۶ماده

های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و ریال جهت تأمین هزینه (1ر111ر111ر111ر111سقف دو هزار میلیارد )

ه دلگیرد تا پس از مباهای استانی مراکز تربیت معلم )دانشگاه فرهنگیان( در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میپردیس

 ریزی کشور هزینه شود. موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

 جمهور ـ اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس
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 بعدی الحاقات و اصلاحات با 29۵9 مصوب عمومی اماکن نامه آیین

 

محوله، بر امور شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسئولیتهای  – ۱ماده 

 .نمایدنامه نظارت و مطابق مقررات اقدام میآییناماکن عمومی طبق مقررات این 

 :باشدنامه بشرح زیر میاماکن و مؤسسات موضوع این آیین – ۲ماده 
 پانسیونها و مهدکودکها  – 9   رستورانها – ۹  ها مسافرخانه – 1  هتلها  – 0

 هاطباخی ها وچلوخورشتیچلوکبابی و – ۸  فروشیها اغذیه – 7  ها خانهقهوه – 6 هاسرویس سلف – ۵

 ها آرایشگاه – 01 ها کافه قنادی – 00  تریاها کافه – 01 بوفه سینما و تئاتر  – 4

 مؤسسات بارکش شهری  - 0۵ جراید و نشریات داخلی فروشگاههای  – 09   آموزشگاههای رانندگی – 0۹

 خارجی فروشگاههای جراید و نشریات - 0۸  هاعکاسی – 07  تعمیرگاههای دوچرخه و موتورسیکلت – 06

 مؤسسات تبلیغاتی و تولید کننده فیلمهای تبلیغاتی  – 10 فروشگاههای اتومبیل  – 11 ها سینماها و تماشاخانه – 04

 بنگاههای مسافربری  – 19 مؤسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل  – 1۹ پارکینگها  تعمیرگاهها، اتوسرویسها و – 11

 اتومبیل کارگاههای اوراق – 17   بنگاههای معاملاتی  – 16  ها کتابفروشی – 1۵

 مؤسسات تاکسی بار  – 14  فروشی اتومبیل های تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیککارگاه  – 1۸

 کارگاههای نقاشی اتومبیل  – ۹1  یدکی اتومبیل فروشگاههای لوازم – ۹0  ها کلیشه و گراورسازی – ۹1

 مؤسسات باربری  – ۹۵  فروشیها سمساری و امانت – ۹9   ها چاپخانه – ۹۹

 مؤسسات نشر و طبع  – ۹۸   جواهرفروشیها طلا و – ۹7   استودیوها  – ۹6

 نویسی و آرایشگریآموزشگاههای خیاطی، ماشین -۹4

نوع امکنه و مؤسسه مشابه دیگری در آینده بنا به تشخیص و اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران مشمول هر  – تبصره

 .نامه خواهد بودمقررات این آیین

 و پروانه انتقال باید قبل از صدور و( 1)مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده  (4/00/0۹69 اصلاحی) - ۳ماده 

نظر به عمل  استعلام ایران اسلامی جمهوری شهربانی از (0) ماده در مذکور موارد به نسبت صنفی واحد محل انتقال همچنین

 .خواهد گرفت قانون نظام صنفی صورت (1۹) ماده مطابق شهربانی ضوابط آورند سپس صدور پروانه با رعایت

 .باشدمی نامهآیین این در مذکور وظایف دار انجامدر خارج از حوزه استحفاظی شهربانی، ژاندارمری عهده – ۴ماده 

قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند و در ( 1)متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده  – ۵ماده 

واهد خ نکرده باشند از افتتاح آن مکان تا صدور پروانه به وسیله شهربانی جلوگیری صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل

 .شد

نامه در آیین (1)در صورتی که هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده ( 4/00/0۹69 اصلاحی) – ۶ماده 

مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام  مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به

 .نمایند

 مدیر بایستی نمایند واگذار دیگری به بخواهند اداره امور داخلی خود را (1)چنانچه صاحبان اماکن مندرج در ماده  – ۷ماده 

 پروانه رد شده معرفی مدیر صلاحیت تأیید و لازم بررسیهای از پس تا معرفی شهربانیبه پروانه صدور مراجع طریق از داخلی

 .گردد منظور صادر

 9  رستورانها – ۹  هامسافرخانه - 1 هتلها  – 0شامل ) 00از ردیف  (1)صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده  – ۸ماده 

ها و چلوکبابی و چلوخورشتی – ۸  فروشاناغذیه – 7  هاخانهقهوه - 6  سرویسهاسلف - ۵  هاپانسیونها و مهد کودک –
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 یتصلاح تعیین به نسبت به شهربانی معرفی تا ها(کافه قنادی – 00  تریاهاکافه – 01  های سینما و تئاتربوفه - 4 ها طباخی

ساعت اعلام ( 9۸مدت ) ظرف را مراتب آنان از یک هر تغییر صورت در و گردد اقدام آنان جهت خدمتگزاری پروانه صدور و

 .نمایند

موظفند همه ساله  (۸)باشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یکسال می – تبصره

 .نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند

پروانه  بایستی دارای کارت بهداشت از مرجع مربوطه و ۸کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده  – ۹ماده 

 .شهربانی باشندکار از 

های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن میهاعلا نامه وصاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد آیین – ۱۱ماده 

 .نمایند نصب باشد رؤیت قابل واردین برای مکان دارد در محل مناسبی که

 طرف از که اموالی قبال در موظفند( مشابه اماکن سایر و مسافرخانه، پانسیون ،هتلصاحبان اماکن مسافری ) – ۱۱ماده 

 .شود رسید کتبی بدهندبه آنان سپرده می رمزبو مکانهای به واردین یا و مسافرین

در صورتی که یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر مؤسسه باید بلافاصله مراتب را کتباً  – ۱۲ماده 

شماره اتاق به کلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی و دادسرا و پزشکی  متوفی و با ذکر مشخصات شخص

 .قانونی اتاق متوفی باید بسته شده و احدی داخل آن جا نشود

سبت نصاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی که مأمورین شهربانی بخواهند ) – ۱۳ماده 

 .مستخدمین( بلاتأمل و در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند به وضعیت امکنه و مسافرین و

 .در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است – ۱۴ماده 

ا به دارا بودن امراض واگیردار و عفونی از قبیل و یا طاعون در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتل – ۱۵ماده 

عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و کلانتری محل اطلاع  و امثالهم باشد صاحبان اماکن

 .دهند

مناسبی در مدخل امکنه خود نصب صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها مکلفند تابلو شماره اتاقها را در محل  – ۱۶ماده 

 .نمایند

صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی برای ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و  – ۱۷ماده 

 .نمایند نشان کامل آنها را در آن دفتر قید

 رگب گونه هر یا شناسنامه رویت ضمن موظفند( آنها امثال و پانسیون مسافرخانه، ،هتلصاحبان اماکن مسافری ) – ۱۸ماده 

 طرف از که ایاعلامیه نمونه مطابق را مزبور اماکن به واردین و مسافرین خروج و ورود ساعت و تاریخ و مشخصات شناسائی

 .تسلیم نمایند شود تنظیم و اول وقت روز بعد به شهربانی محلربانی داده میشه

ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصی که به سن قانونی نرسیده ها و پانسیونمسافرخانه صاحبان هتلها و – ۱۹ماده 

 .کلانتری محل( اعلام دارند اقامت در امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به شهربانی ) و بدون سرپرست هستند و قصد

ای موسیقی و تئاتر به هنری از جمله اجرای صحنه های فرهنگی،صدور مجوز اجرای برنامه( 0۹/9/0۹4۵ اصلاحی) -۲۱ماده 

عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام و 

ل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای نیروی انتظامی موظف است ظرف ده روز نظر خود را ارایه و نظم و امنیت مح

ساعت قبل از اجرای برنامه،  (9۸)های مزبور موظفند حداقل برنامه و ویژگی مجریان تامین نماید. متقاضیان برگزاری برنامه

ولان سئساعت و روز تشکیل مراسم و صرفًا مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارائه دو کارت ورود به مجل برگزاری به م

 .ربط انتظامی اعلام نمایندذی
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های فرهنگی، سنتی و هنری که بر اساس قوانین مربوط بر صدور مجوز برگزاری جشنواره (0۹/9/0۹4۵ یالحاق) - ۱تبصره 

 .باشد، مشمول این ماده خواهد بودعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می

عدم ارایه پاسخ در مهلت ده روزه مقرر توسط نیروی انتظامی به منزله فقدان مشکل ( 0۹/9/0۹4۵ یلحاقا)  - ۲تبصره 

 .باشدانتظامی و ترافیکی می

نشینی نیازی اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس جشن، عروسی، میهمانی و شب( 0۹/9/0۹4۵ یالحاق)  - ۳تبصره 

 .به اخذ اجازه دیگری از نیروی انتظامی ندارند

قانون صنفی نسبت به  (۹4) ماده با برابر پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که – ۲۱ماده 

 :ابطال آن اقدام گردد

 اشخاص تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در اماکن مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن  – 0 

 برای منظور فوق

 تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و امنیت کشور  – 1

تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و جرس و بنگ و استعمال آنها و همچنین فروش و عرضه هر نوع  - ۹ 

  مشروبات الکلی

 نظیر سرقت، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه و غیرهریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون طرح - 9

 بندی و برد و باخت و قمارهر گونه عمل شرط  – ۵

 .مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد (10)ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده  – تبصره

مکان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به آن باشد  سخنرانی و هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل – ۲۲ماده 

 .است بدون اجازه مخصوص شهربانی ممنوع

 .باشدقبول و اسکان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می – ۲۳ماده 

که موجب سلب در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی  – ۲۴ماده 

عمومی شود ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مأمورین انتظامی  آسایش دیگران و یا ضرر به اموال

 .معرفی نمایند

 گریدی اماکن برای اینکه مگر نماید تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیلیک نفر نمی – ۲۵ماده 

د. استخدام نمای گواهی را او صلاحیت شهربانی که مباشری یا مدیر پروانه صدور مرجع طرف از کند تأسیس خواهدمی که

 .بودکند که در این صورت مدیر مزبور مسئول اداره و مکان مربوطه خواهد

شهربانی، شهرداری، بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان درجه – ۲۶ماده 

و اجرای تصمیمات متخذه به عهده  مزبور کمیسیون تشکیل مسئولیت گردد.می بهداری و سایر سازمانهای ذیربط تعیین

موجب قانون از وظایف ارگانهای دیگر باشد،  بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی بهباشد در مواردی که درجهشهربانی می

 .همان ملاک عمل خواهد بود

نامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق تخلف از مقررات این آیین (4/00/0۹69 اصلاحی) – ۲۷ماده 

گردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای پروانه کسب می قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم (۹4)ماده 

 .سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد

 زبان به فقط ن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب واکبرای ام( 4/00/0۹69 ی)الحاق - ۲۸ماده 

 .شود نوشته تابلو روی هم فارسی
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 برداریبهره نامه احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز وأسیسات جهانگردی مشمول آیینت (7/01/0۹6۵ )الحاقی -تبصره 

خط  و فارسی زبان و خط به تابلویی در را خود توانند نام و درجهمی هیأت وزیران 0۹6004011 مصوب جهانگردی تأسیسات

 .کنند نصب مناسب محل در خارجی کنندگان مراجعه اطلاع برای های جهانگردی بنویسند ویکی از زبان

 ایدب نشانیآتش نشانی طبق استاندارد سازماندر کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش (4/00/0۹69 یلحاقا) - ۲۹ماده 

 .گیرد قرار برداریبهره مورد موقع به تا باشد مهیا

کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد  (4/00/0۹69 یلحاقا) - ۳۱ماده 

ر آید در صورتی که موضوع دنامه پیشرابطه با مقررات این آیین آنها و نیز با مراجعین در ینلیکن چنانچه اختلافی ب .شد

اهد قانونی ذیربط هدایت خو نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجعشهربانی مطرح و منجر به تحصیل رضایت

 .کرد

 ملغی دباش نامهآیین نامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفادآییناز تاریخ تصویب این  (4/00/0۹69 یلحاقا)  - ۳۱ماده 

 .است

 
 


