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هیأت وزیران در جلسه 6 /4 /1395 به پیشنهاد وزارت دادگستري و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به استناد مواد (5) و (6)
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز - مصوب 1392 - آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین  نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  
مصوب 1395,04,06با اصالحات و الحاقات بعدي 

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده 1 - در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می  روند:  
الف - قانون: قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز - مصوب 1392 - با اصالحات بعدي آن.  

ب - ستاد: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع ماده (3) قانون.  
پ - صورتجلسه کشف: گزارشی که بالفاصله پس از کشف کاال یا ارز موضوع قانون با درج اطالعات در قالب برگه  هاي پیوست این آیین

نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضاي کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می  رسد.  
ت - کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه  هاي موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کاال یا ارز

موضوع این قانون را به عهده دارند.  
ث - سامانه جامع تجارت: سامانه نرم  افزاري جامع یکپارچه  سازي و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین نامه که در اجراي

بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است.  
ج - سامانه ارزي: سامانه (پورتال) ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موضوع ماده (5) این آیین نامه.  

چ - سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین نامه.

فصل دوم – سامانه  هاي اصلی

الف – سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده 2 - ستاد موظف است با همکاري دستگاه  هاي موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه  هاي مرتبط، سامانه «شناسایی و
مبارزه با قاچاق» را که عمدتًا از طریق سامانه  هاي جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه  اي تهیه و اجرا نموده و مورد بهره
 برداري قرار دهد که ضمن پیشگیري از وقوع قاچاق در مبادي رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کاالي قاچاق ورودي و خروجی را در

گلوگاه  هاي مختلف حمل، انبار، توزیع درون  شهري، عرضه، معامله، اطالعات بانکی و اطالعات مالیاتی  فراهم نماید.

تبصره 1 - ستاد موظف است امکان بهره  برداري از سامانه مذکور را براي دستگاه  هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق
هستند، فراهم نماید.

تبصره 2 - به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه  جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره 3 - پایگاه داده و بانک اطالعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

ب - سامانه جامع تجارت

ماده 3 - به منظور یکپارچه  سازي اطالعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و کاهش زمینه  هاي بروز قاچاق، وزارت صنعت،
معدن و تجارت موظف است با همکاري ستاد و دستگاه  هاي موضوع ماده (2) مذکور، «سامانه جامع تجارت» را به گونه  اي تهیه و اجرا نموده
و مورد بهره  برداري قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهاي تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهاي
تجاري بوده و انواع رویه  هاي تجاري اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراك
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 گذاري اطالعات موجود در سامانه  هاي مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزي، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد
بهره  برداري قرار گیرد، به نحوي که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی  گیري کند

و از ورود چند باره اطالعات یکسان و تکراري جلوگیري شود.

تبصره 1 - به منظور تشخیص مجوزهاي مورد نیاز براي واردات، صادرات و عبور (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت
ضوابط کاالیی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازاي اظهار کاال توسط بازرگان، مجوزهاي مورد نیاز براي واردات،
صادرات و عبور (ترانزیت) کاالهاي اظهار شده را بر اساس شناسه کاال و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می  دهد و درخواست صدور
مجوز را به صورت سیستمی و برخط براي سازمان  هاي مجوز دهنده ارسال می  نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهاي صادر شده توسط

سازمان  هاي مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، براي سامانه پنجره واحد ارسال نماید.

تبصره 2 - در زمان اظهار کاالهاي صادراتی از قبیل فرآورده  ها و مشتقات نفتی به گمرك، فاکتور (صورتحساب) خرید ارایه  شده توسط
صادرکننده را از سامانه جامع ثبت برخط معامالت استعالم و مالکیت صادرکننده نسبت به کاالهاي اظهار شده را به  صورت سیستمی احراز

می نماید.

تبصره 3 - سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت  هاي بازرگان در فرآیندهاي تجاري را فراهم می نماید. بدین
منظور، دستگاه  هاي مربوط مشخصات قبض درآمد را به  صورت سیستمی براي این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت

الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتاي رسید بانکی را دریافت نموده و همراه با اطالعات پرداخت براي سامانه دستگاه مربوط ارسال می
نماید. پرداخت  ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب  هاي مشخص  شده طبق قوانین جاري انجام می شود.

تبصره 4 - سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امور مالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه  هاي موضوع این آیین نامه هماهنگ
نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطالعات معامالت با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کاال در

صورتحساب معامالت، امکان استعالم برخط صورتحساب معامالت را در محدوده قوانین و مقررات فراهم نماید.

تبصره 5 - گمرك جمهوري اسالمی ایران موظف است اطالعات مربوط به صادرات و واردات کاالهاي کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به
سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطالعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختالفات
مربوط به تهیه نوع اطالعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه  هاي صنعت، معدن و تجارت (به عنوان

رییس)، دادگستري، امور اقتصادي و دارایی (با حضور گمرك)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره 6 - گمرك جمهوري اسالمی ایران می  تواند تا قبل از راه  اندازي و بهره  برداري کامل از سامانه  هاي موضوع این آیین نامه به نحو
مقتضی و با همکاري دستگاه  هاي ذي  ربط نسبت به تبادل مستقیم اطالعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطالعات

در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره 7 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه، مدل مفهومی و برنامه زمان  بندي راه اندازي
سامانه مذکور را به کلیه دستگاه  هاي مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطالعات در راستاي مدل

مفهومی مصوب می باشند.

پ - سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه  بندي اعتباري

ماده 4 - به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت  هاي بازرگانی و جلوگیري از سو استفاده از آنها از طریق کنترل رشته و
میزان فعالیت و سقف اعتباري آنها متناسب با رتبه اعتباري مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعالم شاخص  هاي مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و

رتبه  بندي اعتباري براي تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري دستگاه  هاي موضوع بند (ت) ماده
(6) قانون و حسب مورد با همکاري وزارتخانه  هاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزي

جمهوري اسالمی ایران، گمرك جمهوري اسالمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه  هاي ذي  ربط، «سامانه یکپارچه
اعتبارسنجی و رتبه  بندي اعتباري» را براي تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره  برداري قرار دهد.

تبصره 1 - دستگاه  هاي ذي  ربط موظفند بر اساس شاخص  هاي تعیین  شده، اطالعات الزم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به
 صورت سیستمی و برخط     از طریق سامانه جامع تجارت براي سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه  بندي اعتباري ارسال نمایند.
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تبصره 2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباري متقاضیان را تعیین و به  روزرسانی نموده و امکان استعالم و دسترسی
عموم به ویژه سازمان  هاي مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به  صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ت - سامانه ارزي

ماده 5 - براي تمرکز اطالعات مالی صرافی  ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن  ها و جلوگیري از عرضه و فروش ارز خارج از بانک  ها و واحدهاي
مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و همچنین جلوگیري از قاچاق ارز و تعیین منشا ارز کاالي وارداتی، بانک

مذکور موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند: 
الف- تهیه سامانه ارزي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسالمی ایران و اجرا و بهره  برداري از آن پس از ابالغ

رییس جمهور. 
ب - اعالم و ارسال اطالعات تمام ارزهاي تخصیصی به واردکنندگان کاال به گمرك جمهوري اسالمی ایران به صورت سیستمی و برخط. 

پ - تعیین میزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوري (ترانزیتی) و مواردي
از این قبیل و اعالم عمومی آن به  صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود. 

ت - اعالم و ارسال اطالعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کاال به کشور به بانک  هاي عامل جهت رفع تعهدات ارزي
وفق قوانین و مقررات مربوط. 

ث - تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودي و خروجی بیش از سقف مجاز اعالم شده از سوي آن بانک و اعالم
عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطالعات موضوع این بند با سامانه جامع

تجارت.

ماده 6 - سامانه ارزي باید به  گونه  اي طراحی و اجرا گردد که:  
الف - درخواست  هاي تأمین ارز جهت واردات کاال یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید و تمامی این

فرایند تا رفع تعهد ارزي به صورت سیستمی انجام شود.  
ب - حاوي اطالعات حواله  هاي ارزي با عاملیت بانک  ها یا صرافی  ها، اطالعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی  ها و همچنین اطالعات

گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزي بوده و حسب مورد به آن  ها یا صورتحساب  هاي مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعالم
اطالعات مذکور را براي دستگاه  هایی که بر اساس مأموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به  صورت سیستمی و برخط فراهم

نماید.

ماده 7 - دستگاه  هاي متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران از جمله سازمان حج و
زیارت، وزارتخانه  هاي علوم، تحقیقات فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تأمین ارز متقاضیان

مربوط به خود، امکان تبادل اطالعات مربوط را به  صورت سیستمی و برخط براي سامانه ارزي فراهم نمایند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی
ایران باید درخواست تأمین ارز را از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعالمیه تأمین ارز را به  صورت سیستمی براي سامانه مربوط ارسال

نماید.

ماده 8 - بانک  ها موظفند اطالعات گشایش اعتبار - ثبت بروات و حواله  هاي ارزي و موارد مصرف آن را به  صورت برخط در سامانه ارزي
ثبت نموده و براي آن  ها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده 9 - پیش از اظهار کاال به گمرك، اطالعات منشأ ارز کاالهاي وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از
بازرگان دریافت و به  صورت سیستمی از سامانه ارزي استعالم می شود. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است منشأ ارز تمامی

کاالهاي وارداتی را به صورت سیستمی و بر خط از طریق سامانه ارزي براي گمرك جمهوري اسالمی ایران مشخص کند.

تبصره 1 - واردکننده کاال مکلف است منشأ ارز کاالهاي وارداتی خود را در سامانه ارزي ثبت کند.

تبصره 2 - آن دسته از کاالهاي وارداتی که منشأ ارز آنها در سامانه ارزي مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خالف ارایه شده
است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می  شوند اما بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و گمرك جمهوري اسالمی ایران موظفند

مراتب را به دبیرخانه شوراي عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعالم کنند.
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ماده 10 - صرافی  ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:  
الف - ثبت اطالعات خرید و فروش ارز و حواله  هاي ارزي به  صورت برخط در سامانه ارزي و دریافت شناسه یکتا براي آنها.  

ب - ثبت اطالعات منشا ارز خریداري  شده و اطالعات محل مصرف ارز فروخته  شده در سامانه ارزي، به  هنگام خرید یا فروش ارز.  
پ - خودداري از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آن  ها مورد تأیید سامانه ارزي نیست.  

ت - ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزي به  هنگام انجام حواله  هاي ارزي و همچنین خودداري از حواله  هایی که علت آن  ها مورد
تأیید سامانه مذکور نیست.  

ث - سامانه جامع حمل و نقل

ماده 11 - به  منظور یکپارچه کردن اطالعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کاالي در حال حمل و
نقل و جلوگیري از جعل اسناد مربوط و جلوگیري از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازي موظف است حسب مورد با همکاري شرکت ها و
مؤسسات حمل و نقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره  برداري قرار دهد. سامانه مذکور، باید تمامی
مبادي ورودي و خروجی رسمی و مسیرهاي حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطالعات مورد نیاز حمل و نقل را از زیر سامانه  هاي

زیر به  صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:  
الف - سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده اي.  

ب - سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده اي.  
پ - سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندري.  

ت - سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.  
ث - سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی.

ماده 12 - سامانه جامع حمل و نقل باید به  گونه اي طراحی و اجرا گردد که:  
الف - فرآیندهاي صدور، اصالح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته و امکان استعالم سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.  
ب - کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین  المللی CMR و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و

مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن  ها نماید.  
پ - اطالعات تمام اشخاص از قبیل سازمان  ها، تعاونی  ها، شرکت  ها و مؤسسات حمل و نقل و همچنین اطالعات مربوط به حمل و نقل و

عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.  
ت - اشخاص موضوع بند (پ)، اطالعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتاي

اسناد حمل و نقل دریافت  نمایند.  
ث - نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

استعالم و با حمل  و نقل  هاي غیرمجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را براي سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.

تبصره 1 - این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیري موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و
خصوصیات کاال و اطالعات بارگیري و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعالم رسمی آن توسط وزارت راه و شهرسازي، اطالعات اسناد

صادره مانند پروانه  هاي سبز گمرکی، حواله  ها و قبوض انبار، بیجک  ها و پته  هاي عبور را به صورت برخط دریافت نماید.

تبصره 2 - وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف سه ماه پس از الزم االجرا شدن این آیین نامه، شیوه  نامه اجراي بند (الف) این ماده
را با همکاري دستگاه  هاي ذي  ربط تهیه و ابالغ نماید.

ماده 13 - وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:  
الف - جلوگیري از صدور بارنامه براي مبادي و مقاصدي که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کاال ثبت نشده  اند.  

ب - افزودن  استعالم سیستمی کد پستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده اي.  
پ - تهیه، ایجاد و بهره  برداري از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده  اي به گونه  اي که کلیه مسیرهاي حمل و نقل جاده اي به امکانات فنی
مناسب مجهز گردد و تمامی اطالعات تردد ثبت  شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دوربین  هاي مستقر در جاده  هاي کشور را به  صورت

برخط در سرور مرکزي یکپارچه نماید.

تبصره 1 - تجهیزات مزبور باید به  گونه  اي ارتقا یابند که قابلیت تشخیص انواع پالك (داخلی و خارجی)، تشخیص تردد در شب و روز و
شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطالعات تردد را به  صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.
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تبصره 2 - نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و سایر دستگاه  هایی که در جاده  هاي کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پالك
 خوان نصب و بهره  برداري نموده  اند، موظفند اطالعات تردد ثبت  شده توسط دوربین  هاي خود را به  صورت برخط به سامانه یکپارچه ثبت

تردد جاده اي ارسال نمایند.

ماده 14 - دستگاه ها و سازمان  هاي استفاده  کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور را از طریق مرکز تبادل اطالعات
وزارت راه و شهرسازي (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعالم نمایند و به اسنادي که در این سامانه ثبت نشده

اند ترتیب اثر ندهند.

ماده 15 - تمامی مراکز عرضه  کننده خدمات بیمه اي بازرگانی موظفند از تاریخ الزم  االجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه
 نامه و الحاقیه براي کاالها نسبت به ثبت اسناد حمل و نقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعالم سیستمی

اطمینان حاصل نمایند.

تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) موظف است امکان استعالم سیستمی اسناد حمل و نقل جاده
اي را براي بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه  کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزي جمهوري

اسالمی ایران نسبت به استعالم سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجراي این ماده به عهده بیمه مرکزي جمهوري
اسالمی ایران است.

تبصره 2 - بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه  نامه و الحاقیه آن، شناسه یکتاي جداگانه
تخصیص داده و امکان استعالم سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.

تبصره 3 - اصالت و اعتبار بیمه  نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکت  هاي بیمه  گر موظفند اطالعات
بیمه  نامه  ها و الحاقیه  هاي صادره را به صورت برخط براي سامانه مذکور ارسال نموده و شناسه یکتا دریافت نمایند.

تبصره 4 - بیمه  نامه  ها و الحاقیه  هایی که مورد تأیید سامانه جامع بیمه نباشد، معتبر نیست. اشخاص و دستگاه  هاي استفاده  کننده از
بیمه  نامه و الحاقیه  هاي بازرگانی از جمله بانک  ها و گمرك جمهوري اسالمی ایران موظفند اصالت و صحت اطالعات بیمه  نامه و الحاقیه را به

صورت سیستمی از سامانه مذکور استعالم نمایند.

تبصره 5 - شرکت   هاي بیمه  گر موظفند حسب مورد اطالعات اسناد مورد نیاز براي صدور بیمه  نامه  و الحاقیه  هاي بازرگانی را از سامانه
جامع تجارت به صورت سیستمی استعالم نمایند و ضروري است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه  نامه، شناسه یکتاي این اسناد روي بیمه 

نامه درج گردد.

ماده 16 - وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و گمرك جمهوري اسالمی ایران موظفند اتصال پروانه واردات
به بارنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد و اتصال پروانه صادرات به راهنامه بین  المللی CMR را در اولویت قرار

داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.

ماده 17 - به منظور کاهش توقف  ها و افزایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کاال در بنادر تجاري کشور، سازمان بنادر و دریانوردي،
گمرك جمهوري اسالمی ایران و حسب مورد سایر دستگاه  هاي متولی در هر یک از بنادر تجاري، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهاي

سخت  افزاري و نرم افزاري الزم براي تبادل اطالعات الکترونیکی اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می
 کنند.

تبصره - بنادر تجاري، بنادري می  باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده 18 - سازمان بنادر و دریانوردي موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:  
الف - تهیه، اجرا و بهره  برداري از «سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندري» با همکاري اشخاص ذي  ربط از قبیل تعاونی  ها،

شرکت   هاي کشتیرانی و مؤسسات حمل و نقل دریایی و عملیات بندري و مرتبط، گمرك جمهوري اسالمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست،
سازمان شیالت و سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتی و ویژه اقتصادي به گونه  اي که فرآیندهاي نوبت  گیري، پهلودهی، تخلیه و بارگیري،

انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله  هاي کانتینري (بارگنج) و غیرکانتینري باشد و اطالعات فوق را به صورت
الکترونیکی مبادله نماید.  

ب - انضباط بخشی به تردد، توقف، ورود و خروج شناورها در آبهاي سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاري دستگاه  هاي ذي  ربط
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تهیه نموده و به تصویب ستاد می  رسد.  
پ - تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.  

ت - تجهیز اسکله  ها به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خورها ضمن بهره  گیري از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور
(ICZM) و همچنین تهیه و اعالم نقشه  ها و مسیرهاي دسترسی دریایی الزم در چارچوب دستورالعملی که با همکاري دستگاه  هاي ذي  ربط

تهیه نموده و به تصویب ستاد می  رسد.  
ث - تبادل الکترونیکی اطالعات حمل و نقل دریایی کاالهاي وارده به بنادر، مندرج در مانیفست، قبض انبار و بیجک خروجی با سامانه جامع

تجارت.  
ج - فراهم نمودن زیرساخت  هاي الزم براي ارسال اطالعات مربوط به قبوض انبارهاي واقع در محوطه  هاي بنادر تجاري از طریق سامانه
جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کاال و دریافت شناسه یکتاي قبض انبار و درج آن در قبض انبارهاي صادره.

تبصره - در خصوص تکالیف مندرج در بندهاي (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاري - صنعتی و ویژه اقتصادي، حسب مورد
سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتی و ویژه اقتصادي ذي  ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده 19 - گمرك جمهوري اسالمی ایران و سایر سازمان  ها و اشخاص ذي  ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه  سازي، اسناد و مجوزهاي
گمرکی کاال از جمله پروانه صادرات، ترانشیپ، پته عبور کاال و نظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات

بندري مبادله نمایند.

تبصره - مشخصات کاال در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کاال HS Code ثبت می  گردد.

ماده 20 - به  منظور شناسایی کاالي قاچاق در مسیرهاي حمل و نقل، دستگاه  هاي ذي  ربط موظفند اطالعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت
شده در سامانه  هاي یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده اي، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطالعات تمامی ترددهاي ثبت  شده در سامانه

یکپارچه ثبت تردد جاده اي را به  صورت برخط براي سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نمایند.

ماده 21 - به منظور شناسایی کاالهاي قاچاق در مسیرهاي حمل و نقل دریایی، دریابانی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران به هنگام
ورود شناورهاي مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی تطبیق و ضمن استعالم از سامانه

شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کاالها در صورت هرگونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرك اطالع می  دهد.

ماده 22 - در صورت ایجاد سامانه  هاي مدیریت حمل و نقل درون شهري توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه  ها و مؤسسات عمومی
غیردولتی باید اطالعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

ج - سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کاال

ماده 23 - به منظور شناسایی کاالي قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهاي متعارف صدور، اصالح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و
انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودي و کم و کیف ورود و خروج کاالها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري

وزارتخانه  هاي جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارایی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه
اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوري اسالمی ایران، شهرداري  ها، اتاق  هاي بازرگانی و اصناف و سایر دستگاه  هاي ذي  ربط، نسبت به

شناسه  دار کردن انبارها، سردخانه  ها، سیلوها و مراکز نگهداري کاالهاي متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کاال، نوع
و میزان کاالهاي ورودي و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهره  برداري «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کاال» اقدام

نماید.

تبصره 1 - مقصود از مراکز نگهداري کاال، کلیه اماکن، انبارها، مستغالت و محل  هایی هستند که به داللت قراین و امارات قوي در آنجا کاال
نگهداري می شود.

تبصره 2 - اطالعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و
نقل ارسال می  گردد.

تبصره 3 - اسناد حمل و نقل بر اساس اطالعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کاال، توسط زیرسامانه  هاي
مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود.
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تبصره 4 - قبوض انبار به  صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می  گردد.

ماده 24 - مراجع نگهداري، تخلیه و بارگیري کاال در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاري - صنعتی و ویژه اقتصادي شامل انبارهاي عمومی و
خصوصی که در بنادر، گمرك  ها، واحدهاي تجاري و تولیدي و سایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطالعات موجودي و قبوض انبار مشتمل بر

مشخصات کاال مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کاال و مقدار کاال همراه با مالک یا آورنده آن  را به سامانه جامع انبارها و مراکز
نگهداري کاال ارسال و شناسه یکتا براي قبوض انبار کاالهاي ورودي و خروجی خود دریافت نمایند.

تبصره 1 - در راستاي اجرا و بهره  برداري از این سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري سایر دستگاه  ها و مراکز
مرتبط، به کلیه اماکن نگهداري، تخلیه و بارگیري کاال در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.

HS Code تبصره 2 - در خصوص کاالهاي خارجی که تشریفات گمرکی آن  ها انجام نشده است مشخصات کاال در قبوض انبار باید مطابق با
مندرج در اسناد حمل و نقل ثبت شود و ثبت شناسه کاال الزامی نیست.

ماده 25 - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که داراي انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا براي قبوض انبارهاي
تحت مدیریت خود می  توانند از اطالعات سامانه انبار داخلی خود براي فرآیندهاي اجرایی استفاده نمایند مشروط بر آنکه اطالعات سامانه

داخلی آن  ها با اطالعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کاال به طور کامل همزمان و یکسان باشد. اشخاص یاد شده موظفند به صورت
دقیق و استاندارد، پروتکل ارتباطی و تضمین  کننده براي همزمانی و یکسانی اعالم شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کاال را

اجرا نموده و مسئولیت کامل حصول اطمینان از اجراي آن را به عهده گیرند.

تبصره - فرآیند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطالعات قبوض انبار با اطالعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کاال باید به گونه  اي
طراحی و اجرا گردد که در انجام تشریفات گمرکی، خللی در رویه  هاي گمرکی ایجاد نکند.

ماده 26 - شرکت پست جمهوري اسالمی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت براي
اماکن موضوع ماده (23) این آیین نامه کدپستی تخصیص دهد و امکان الزم براي استعالم کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را

بر اساس اطالعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاري در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده 27 - تمامی مراکز عرضه  کننده خدمات بیمه اي بازرگانی موظفند از تاریخ الزم  االجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه 
نامه و الحاقیه براي انبارها، مراکز نگهداري کاال و همچنین کاالهاي موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراکز

نگهداري کاال از طریق استعالم سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان استعالم سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را براي بیمه مرکزي
جمهوري اسالمی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه  کننده بیمه تجاري موظفند از طریق بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران نسبت به

استعالم سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجراي این ماده به عهده بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران
است.

چ - سامانه پنجره واحد

ماده 28 - به منظور کاهش توقف  ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کاال و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و
مبادله کاال و ارز، گمرك جمهوري اسالمی ایران موظف است:  

الف - ضمن تجهیز مبادي ورودي و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره  برداري از «سامانه پنجره واحد» با هدف
ترخیص خودکار بر اساس استانداردهاي بین  المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز براي ترخیص از جمله اسناد خرید،
حمل، قبض انبار، ترخیصیه، اظهارنامه، مجوزهاي مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادي که در اجراي قوانین و مقررات موضوعه ارایه

آن را ضروري می  داند، اقدام نماید.  
ب - تمامی گمرك  هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه  هاي کنترلی مناسب تجهیز نماید و به  منظور

ارزیابی کاالهاي عبوري (ترانزیتی) و تطبیق کاالي ورودي و خروجی، اطالعات اسکن محموله  هاي عبوري (ترانزیتی) در گمرك مبدأ یا ورودي
را به صورت سیستمی با اطالعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرك مقصد یا خروجی مقایسه نماید.  

پ - با فراهم نمودن بستر الزم و امکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه  هاي مرتبط با کنوانسیون  هاي بین  المللی از جمله کارنه  تیر،
هنگام تشریفات گمرکی محموله  هاي عبوري (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه  هاي مذکور به  صورت سیستمی استعالم



آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز - مصوب
1395/04/06

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات 

معاونت حقوقی ریاست جمهوري

نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.  
ت - سامانه پنجره واحد را به گونه  اي طراحی نماید که این سامانه مجوزهاي مورد نیاز براي ترخیص کاال را بر اساس شناسه کاالي موضوع

ماده (13) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی، آن را به صورت سیستمی و
الکترونیکی مستهلک و اعمال نموده و اطالعات استهالك مجوز را به صورت سیستمی و برخط براي سامانه یکپارچه  سازي ارسال نماید.

ماده 29 - جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطالعات این سامانه با سایر سامانه  هاي موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاري
گمرك جمهوري اسالمی ایران و وزارتخانه  هاي راه و شهرسازي، اطالعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزي و صنعت،

معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می  رسد، پیش  بینی می شود.

ح - سامانه پرونده  هاي قاچاق کاال و ارز

ماده 30 - تمام فرآیند رسیدگی به پرونده  هاي قاچاق کاال و ارز اعم از اعالم شکایت، تشکیل پرونده  هاي قضایی و تعزیراتی، تعیین شعبه
رسیدگی  کننده، مکاتبات، استعالمات، دستورات، صدور رأي و ابالغ  ها در مراحل رسیدگی اعم از بدوي و تجدیدنظر و همچنین مراحل

اجراي آرا از طریق سامانه پرونده  هاي قاچاق کاال و ارز انجام می  گیرد.

ماده 31 - به منظور تجمیع اطالعات پرونده  هاي قاچاق، تمامی ضابطان و کاشفان موضوع ماده (36) قانون موظفند بجز در پرونده  هاي صدر
ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطالعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در

سامانه پرونده  هاي قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی براي آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتاي
پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع  الیه احراز نماید پرونده در صالحیت مرجع قضایی است، ضمن اطالع  رسانی به ضابطان

و کاشفان مربوط، آن را به مرجع قضایی ذي  صالح ارسال می نماید.

تبصره 1 - اطالعات پرونده باید مشتمل بر اطالعات و تصویر صورت  جلسه کشف، توقیف و تشخیص ارزش اولیه کاال یا ارز قاچاق طبق
برگه نمونه صورت  جلسه کشف و اسناد پیوست آن موضوع بند (پ) ماده (1) این آیین نامه باشد.

تبصره 2 - جزییات و نحوه طراحی، اجرا و بهره  برداري و تبادل اطالعات این سامانه با سایر سامانه  ها بر اساس دستورالعملی است که
توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاري ستاد و دستگاه  هاي موضوع ماده (36) قانون تهیه و از سوي ستاد ابالغ می  گردد.

فصل سوم - مقررات عمومی

ماده 32 - تمامی دستگاه  هاي دخیل در فرآیندهاي تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه  هاي مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و
اجرا نموده و ضمن برقراري ارتباط با سامانه مذکور اطالعات الزم را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره - دستگاه  هاي یاد شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهاي تجاري کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل
اطالعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطالعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه  اي باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده 33 - سامانه  هاي موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن آن به مرحله بهره  برداري برسد. دستگاه  هایی
که قبل از تصویب این آیین نامه، اقدام به راه  اندازي سامانه  هاي هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده  اند، موظفند

سامانه  هاي خود را متناسب با الزامات و کارکردهاي مذکور اصالح نموده و ارتقا دهند و از راه  اندازي سامانه  هاي موازي که منجر به دوباره
 کاري و افزایش هزینه  هاي دولت می  گردد، خودداري نمایند.

ماده 34 - رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجراي سامانه  هاي موضوع این آیین نامه الزامی است.

ماده 35 - تبادل اطالعات و مستندات بین دستگاه  هاي دخیل در فرآیندهاي تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت
می  پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال  دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می شود. دستگاه هاي مسئول اجراي سامانه  هاي موضوع
این آیین نامه مکلفند اطالعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به  صورت الکترونیکی و تنها از

طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه هاي مرتبط نیز به اسنادي که از طریق این سامانه و به  صورت الکترونیکی
تبادل شده است، ترتیب اثر می  دهند.
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تبصره - اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - و بند (ژ) ماده (1) قانون، کارت بازرگانی، مجوزهاي تجاري نظیر
ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعالمیه تأمین ارز، بیمه  نامه، قبض انبار، گواهی مبدأ، اظهارنامه گمرکی،

وکالت  نامه، صلح  نامه، بارنامه و راهنامه  هاي داخلی و بین  المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشأ و نظایر آنها از مصادیق
مستندات فرایندهاي تجارت محسوب می  شوند.

ماده 36 - هر یک از دستگاه  هاي ذي  ربط، براي انجام عملیات قانونی خود داراي سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه 
ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده 37 - به  منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترك براي ارتباط سیستمی بین سامانه  ها، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه  هاي مذکور
الزامی است:

الف - ارایه شماره ملی براي ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطالعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به  صورت
سیستمی و برخط.

ب - ارایه شناسه ملی براي ثبت مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی و احراز اطالعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص
حقوقی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور به  صورت سیستمی و برخط.

پ - ارایه شماره اختصاصی براي ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطالعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطالعات
اشخاص خارجی.

تبصره - متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل براي تولید این شناسه
ایجاد نموده و به کلیه درخواست  هاي متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد.

ت - ارایه کد پستی براي ثبت نشانی (آدرس) مکان  هاي داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوري اسالمی ایران به
 صورت سیستمی و برخط.

ث - ارایه شناسه کاال براي ثبت مشخصات کاالها و احراز صحت آن از سامانه شناسه  گذاري کاال موضوع ماده (13) قانون به  صورت
سیستمی و برخط.

تبصره - سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و وزارتخانه  هاي صنعت، معدن و تجارت و اطالعات و ارتباطات و
فناوري اطالعات موظفند امکان استعالم سیستمی و برخط شناسه  ها و کدهاي مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه  هاي موضوع این آیین نامه

قرار دهند.

ماده 38 - به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترك و استانداردسازي داده  ها در سامانه  هاي مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت
صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه  هاي اطالعاتی مورد استفاده در فرآیندهاي تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام

کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاري سازمان  هاي مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابالغ نماید.

تبصره - تبادل اطالعات در سامانه  هاي موضوع این آیین نامه بر اساس رمز (کد) پایه  هاي اطالعاتی یاد شده خواهد بود.

ماده 39 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده  ها، اطالعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست
ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید. دستگاه  ها و سازمان  هاي ذي  ربط موضوع این آیین

نامه نیز موظفند آن دسته از داده  ها و اطالعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارایه نمی  نمایند از قبیل اطالعات پرونده  هاي قاچاق کاال و
ارز و تردد جاده اي را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.

ماده 40 - توقف تبادل اطالعات الکترونیکی بین هر یک از سامانه  هاي مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه  ها و عملیات آنها
نخواهد شد.

ماده 41 - دستگاه  هاي اجرایی موظفند در اجراي تکالیف مربوط به خود مقرر در این آیین نامه، نسبت به اطالع  رسانی الزم و به موقع به
ذي  نفعان مرتبط از جمله مراجعه  کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعاالن اقتصادي و کاربران اقدام نمایند و مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی

و اینترنتی حسب مورد در ساعات اداري یا به صورت شبانه روزي ایجاد نمایند.
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ماده 42 – هزینه سامانه هاي موضوع قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن با رعایت تبصره (4) ماده (5) قانون از طریق درج ردیف اعتباري
در قانون بودجه ساالنه تأمین می شود.

تبصره – به منظور تسریع در توسعه و تکمیل سامانه هاي موضوع قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن، دستگاه هاي اجرایی می توانند طبق
قوانین و مقررات مربوط با روش هایی از جمله مشارکت عمومی – خصوصی و مزایده خدمات ارزش افزوده سامانه هاي مذکور و همچنین

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس قانون تعیین تعرفه هاي خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1393 – اقدام
نمایند. ارایه خدمات دستگاه هاي اجرایی به یکدیگر از شمول این ماده خارج و بدون دریافت هزینه خواهد بود. احکام این تبصره از

ترتیبات مقرر در ماده (43) این آیین نامه مستثنی است و مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده 43 - هزینه اجراي احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، ساالنه به سازمان مدیریت و برنامه  ریزي کشور
اعالم می  گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهاي قانون تأمین و با نظارت ستاد پرداخت می نماید.

ماده 44 - وزارت نفت موظف است با همکاري دبیرخانه ستاد، وزارتخانه  هاي صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازي، تعاون، کار و
رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصالح و بهینه

سازي نظام تخصیص و توزیع فرآورده هاي نفتی یارانه اي، سهمیه اي شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و
گاز مایع در بخش هاي حمل و نقل، صنعت، کشاورزي، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابالغ نماید.

تبصره - قیمت گذاري و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده هاي نفتی در تمامی نقاط مرزي کشور براي صادرات توسط وزارت نفت انجام
می گیرد.

ماده 45 - وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارایی (گمرك ایران) موظفند با کسب نظر از دبیرخانه ستاد، وزارتخانه  هاي صنعت،
معدن و تجارت، راه و شهرسازي و دادگستري و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصالح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهاي

صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازي و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی را تدوین و
ابالغ نمایند.

تبصره - در خصوص مناطق آزاد تجاري - صنعتی و ویژه اقتصادي، دبیرخانه شوراي عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه  هاي مورد
اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.

ماده 46 - ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه  ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می  کنند و همچنین نحوه عملکرد
دستگاه  ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه  کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف

دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیري

صفحه 1 از....  
«بسمه تعالی»  

صورت جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کاال و ارز قاجاق 
به تاریخ ........./ ........./ .........13، ساعت ......... : ......... کاالها / ارز مظنون به قاچاق، به شرح زیر کشف و صورت جلسه می گردد:  

1. مشخصات محل و مکان کشف  
1،1. مشخصات محل کشف 

استان: .................................. شهرستان: .................................. شهر: ..................................  
2،1. مشخصات مکان کشف

آدرس
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تلفن ثابتپالكکاربريکدپستی
نام و نام
خانوادگی

بهره بردار

نام و نام
خانوادگی

مالک

 
سایر

مشخصات(طول و
عرض جغرافیایی

و...)
 

امضاي کاشفان:  
امضاي مظنونان:  
صفحه ....از....  

2. مشخصات کاشف  
2،1. مشخصات دستگاه کاشف  

نام دستگاه: ................................. واحد (یگان) کشف:.............................................  
2،2. مشخصات مأمور / مأموران کشف

نام و نام
خانوادگی

درجهشماره ملیشماره پرسنلینام پدر
 

امضا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امضاي کاشفان:  
امضاي مظنونان:  
صفحه ....از....  

3. مشخصات کاالهاي مشکوفه

نام کاالردیف
نام تجاري

(برند)
کشور

سازنده
میزانسریال

ارزش
تخمینی

 
سایر مشخصات (نو
/ مستعمل، سالم /
معیوب، رنگ، تاریخ

مصرف)

واحدمقدار
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امضاي کاشفان:  
امضاي مظنونان:  
صفحه ....از....  

4. مشخصات مظنون / مظنونان  

ردیف
نام و نام
خانوادگی

نام پدر
ش.

شناسنامه
ش. ملی

ش.
گذرنامه

نقشملیت

 
امضا و اثر

انگشت
 
 
 
 
 
 
 
 

امضاي کاشفان:  
امضاي مظنونان:  
صفحه ....از....  

5. مشخصات وسایل نقلیه حامل کاال و ارز قاچاق

ردیف

نوع وسیله
نقلیه

(زمینی،
دریایی،
هوایی)

مدل
شماره

انتظامی
(پالك)

رنگ
ش.

شاسی
شماره
موتور

نام و نام
خانوادگی

مالک
وسیله
نقلیه

نام و نام
خانوادگی
راننده /

فرمانده کشتی

 
سایر

مشخصات

 
 
 
 
 
 
 
 

امضاي کاشفان:  
امضاي مظنونان:  
صفحه ....از....  
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6. چگونگی کشف قاچاق و دستگیري  
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

□ بازرسی□ عملیاتنوع کشف:
 

□ عادي

□ خروجی□ ورودينوع قاچاق:
 

□ ترانزیت

□ خیر□ بلیاطالع از طریق مخبر:
 

شگرد قاچاق  
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................

امضاي کاشفان:  
امضاي مظنونان:  
صفحه ....از....  

7. ضمائم و مدارك ارائه شده: (شامل اسناد هویتی، اسناد وسیله نقلیه، اسناد کاال / ارز، اسناد محل کشف)

نام سندردیف
سازمان صادر

کننده
شماره سند

تاریخ
صدور

 
توضیحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

امضاي کاشفان:  
امضاي مظنونان:  
صفحه ....از....  

مظنونان زیر از امضاي صورت جلسه استنکاف نمودند:  
  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................

شرح یا دلیل استنکاف:  
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  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................

امضا ماموران:  
امضاي کاشفان:  
امضاي مظنونان:




