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گستتش پدیدهدقدچاقاودتدثار  درب آد دد  د

دگذا یدتار دثول ددتدثجا تدچانونیدتدس راهه

اششغال،دخط دجدیدتدبز گیداستدکهدباهددباد

جتدهتتدثمتاادبتاد ددرهتا دقدک  دتدب د مهدددددد

ثوانندد  داهندار د اهیدکهدبهدنحویدری سشگاق

تاجبداستدکهدسهمدخو د اد  د خ لدباشند،د

 .اهندرها دقداهفادکنند



 بسمه تعالی

 مقدمه:
( قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز م تتتلی ت    81( الحاقی ماده  4دستتتالرالعمب ته تتتره    2در اجرای ماده 

تای و اصالحا  بعدی آن، در خ لص فرآورده 9/88/8691تت در ملرخ  12928/  861134شماره وزیران به

کی از م تتادین عنلان یتای نفای ؛ بهاشتتاعای یا رو ت تلل د شتتده از نف  یا فرآوردهنفای، مشتتان نفای مایق قابب 

الرعایه تای نفای ایران، ضتلاب  اخا اصی الز  کاالی ملضتل  قاچاق؛ به ی شتنداد شترک  مپی یفر فرآورده   

 د رو ت تلل ای یقابب اشاعا قیما یمشان نفا ،ینفا فرآوردهبه شکب تجاری  نگدداری یا حمب فروش، برای خرید،

 گردد.ی به شرح ملاد ذیب تع  ت میفرآورده نفا ایشده از نف  

 تعاریف -فصل اول

 روند:اصطالحا  زیر در معانی مشروح مربلط به کار می -1ماده 

 تای نفای ایران.شرک : شرک  مپی یفر فرآورده -الف

 سااد: سااد مرکزی مهارزه با قاچاق کاال و ارز. -ی

 به که ت دورکربلرتایی از اس  با اصالحا  بعدی،عهار  99/92/8633قانلن نف  م لی  مطابن: نف  -پ

 نف  به  شاهآ تایماسه و نفای سنگدای یپمه طه عی، ق ر طه عی، گاز گازی، م عانا  خا ، نف  صلر 

 .آیدمی دس  به باالدسای عمپ ا  طی یا و شده یاف  طه عی حال  به

 کپ ه از اس  با اصالحا  بعدی، عهار  99/92/8633قانلن نف  م لی  مطابننفای:  فرآورده - 

 م رف  ممساق طلربه تلاندمی و آیدمی دس  به نف  یاالیر و فرآوری ت س سا  در که مح لالتی

 شلد. تهدیب ندائی مح لی به یاروش م ایی و عمپ اتی واحدتای سایر در یا و

 از اس  با اصالحا  بعدی، عهار  99/92/8633قانلن نف  م لی  مطابن: یاروش م ایی مح لال  -ث 

 تلاندمی و آیدمی دس  به نفای تایفرآورده و نف  از یاروش م ایی ت س سا  در که مح لالتی کپ ه

 .شلد اسافاده عمپ ا  در ندائی مح لی تلل د برای یا و م رف مساق م طلربه

 از  رمساق م  یا و مساق م صلر  به تلل دی واحد در که مایعیمح لی : نفایِ مایق قابب اشاعای مشان -ج

 تلل د ییاروش م ای مح لال  و نفای تایفرآورده ش م ایی واکنر یا و اخاالط ترک ب، جداسازی،

 .اس  کمار( فارندای  درجه 282  سانا گراد درجه صد از آن اشاعای نقطه شلد و می

 تایامبح کاالیی گروه فدرس  در شده ق د نفای تایفرآورده از عهار  اس ای: فرآورده نفای یارانه -چ

 (81  ماده (2  ته ره ملضل  اییارانه کاالتای فدرس  تع  ت خ لص در نامهت لیب (8  بند انرژی

 ارز و کاال قاچاق با مهارزه قانلن

ص منظلر اسافاده مع ت به اشفاای که تلس  شرک  به سدم ه: مقدار مشف ی از فرآورده نفای یارانه -ح

 یابد.حق قی یا حقلقی تف  ص می



تمان  جد  اسافاده سلخ  که یا مفزن وسایب نقپ ه زم نی، تلایی یا دریایی مفزن سلخ  م رفی: باک -خ

 .گردیده اس  وس په نقپ ه، بر روی آن ن ب

لل د شده از اشاعای یا رو ت ت ندایی: شف ی اس  که فرآورده نفای، مشان نفای مایق قاببکننده م رف -د

تا مح لی تا را عرضه یا به فروش نرسانده یا از آنفرآورده نفای را مساق ما م رف کرده و در نا جه آن

 کند.دیگری تلل د نمی

اری قرارداد شرک  که نسه  به نگدد تح  نظار  یا طرف عرضه مجاری مهدأ بارگ ری شرک : انهارتا یا -ذ

 کنند.  میفرآورده نفای اقدا

سند بارگ ری شرک : سندی اس  مشامب بر اطالعاتی مانند مقدار، نل  و مشف ا  فرآورده بارگ ری  -ر

 شده، مهدأ بارگ ری، مس ر حمب، مق د تحلیب و مشف ا  وس په حمب که در مهدأ بارگ ری شرک  با

 گردد.حلاله صادر می یا بارنامه مانند عناوینی

 به نفای رآوردهف از شده تلل د رو ت یا اشاعای قابب مایق نفای مشان نفای، فرآورده ورود سند: انهار رس د – ز

شلد. ضلاب  مربلط به رس د انهار در می ثه  کاال نگدداری مراکز و انهارتا جامق سامانه در که انهار

 شلد.خ لص بارگ ری از مهدأ شرک  اعمای نمی

 نفای رآوردهف از شده تلل د رو ت یا اشاعای قابب مایق نفای مشان نفای، فرآورده خروج سند: انهار حلاله – ژ

شلد. ضلاب  مربلط به حلاله انهار در می ثه  کاال نگدداری مراکز و انهارتا جامق سامانه در که انهار از

 شلد.خ لص بارگ ری از مهدأ شرک  اعمای نمی

 . دارد را نفای فرآورده نگدداری و حمب قابپ   که ش ئی تر: ظرف -س

تای شدری، روساایی  از قه ب داد با شرک  شامب فروشندگیمجاری عرضه: نقاط عرضه طرف قرار -ش

 تایتای ثاب  و س ار عرضه، شرک تعاونی، عشایری، محلر، آزاد، سکلدار، داخب اتاقک(، جایگاه

ای ارانهتای نفای یفرآوردهتای ملز  گاز مایق که مهادر  به تلزیق و فروش ای تلزیق و شرک زنج ره

 نمایند.می

 مقررات عمومی -فصل دوم

طلر کپی تفپف از اند و بهاعمای و رفاارتایی که به ملجب ملاد ایت م لّبه ممنل  محسلی شده -2ماده 

( قانلن 81( ماده  4تر یک از ضلاب  مذکلر در ایت م لّبه، مشملی ضمان  اجراتای مقرر در ته ره  

چاق کاال و ارز خلاتند بلد و مرجق رس دگی به تفپفا  ناشی از نقض ایت ضلاب ، شعب مهارزه با قا

 تای قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرا  حکلمای اس .ویژه رس دگی به یرونده

االجرا صنعای و ویژه اقا ادی ن ز الز  -کپ ه ضلاب  مذکلر در ایت م لبه در مناطن آزاد تجاری -3ماده 

-ید تجارمناطن آزا یعال یتلس  شلرا نامهبیت ل تیاحکا  و مقررا  ا ر  تغ ایو  ن عپترگلنه تاس . 

 .س  مناطن ممکت ن تیدر ا ،یاقا اد ژهیو و یصنعا



ضلاب  مندرج در ایت م لبه و ضمان  اجرای تفپف از آن صرفاً در ملاردی که خرید، فروش،  -4ماده 

 حمب یا نگدداری به صلر  تجاری باشد، اعمای خلاتد شد.

 د تلل رو ت ای اشاعای قابب قیما یِنفا مشان ،ینفا فرآورده ینگددار ای حمب د،یخر فروش، چنانچه -5 ماده

 یجاردر تر صلر  ت باشد، یشف  م رف از ن ماعارف حدوداز  ر ب ینفا یتافرآورده ای نف  از شده

( 3اده  م یاز ملارد بندتا ایو  ماعدد مراتب ای باشد مرتهه کی در اد؛یز ای باشد کم آن زان م خلاه ؛اس 

 .نهاشد ای باشد

اعای یا مایق قابب اشنفای، مشان نفایِ  در ایت م لبه رفاارتای زیر در خ لص تر یک از فرآورده -6ماده 

 شلد:تای نفای، در تر صلر  تجاری محسلی میرو ت تلل د شده از نف  یا فرآورده

الف( چنانچه فروش در مد  یک تفاه مجملعاً ب ر از تزار ل ار، خرید در مد  یک تفاه مجملعاً ب ر از 

 تزار ل ار، حمب یا نگدداری به م زان ب ر از شر تزار ل ار باشد.

ای به اساثنای گازمایق م زان خرید یا فروش ملضل  ایت بند تای نفای یارانهدر خ لص فرآورده – ته ره

ل ار در یک تفاه اس  و ایت م زان برای خرید یا فروش گاز مایق مجملعاً ب ر از  899مجملعاً  ب ر از 

 ک پلگر  در یک تفاه اس . 899

 یارفاارتیکی از  که رد گ صلر  یاشفاص تلس  ینگددار ای حمب د،یخر فروش، که یصلرت دری( 

  اند؛قرارداده خلد حرفه را مذکلر

 ج( در صلرتی که فروش تلس  شفص حقلقی و یا نماینده آن صلر  گ رد.

نفای، مشان نفایِ مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از  فرآورده فروش، خرید، حمب یا نگدداری -8ته ره 

 کمار،ک پلگر  یا  19یا کمار  و یا گاز مایق در س پندرتای   ل ار 29به م زان تای نفاینف  یا فرآورده

 ی ن س . تجار ماده، تیا «ج» و «ی» تایدر ملرد بند ترچند

 در ملرد نقپ ه، ترچند وس په م رفی سلخ  (باک مفزن  نفای در فرآورده حمب یا نگدداری -2ته ره 

 تجاری ن س . ماده، تیا «ی» و« الف»تای بند

 ت نفای، مشان نفایِ مایق قابب اشاعای یا رو فرآورده ینگدداردر صلرتی که فروش، خرید، حمب یا  -6 ته ره

( با تلجه به مجمل  م زان یا 2( و  8تای  در ته ره مذکلر تای نفای،تلل د شده از نف  یا فرآورده

د، ضلاب  و ضمان  اجراتای مراتب رفاار و یا سایر اوضا  و احلای به صلر  یک جریان تجاری درآی

 ایت دسالرالعمب در آن خ لص الز  االجرا اس .

 ضوابط فروش  -فصل سوم

 ته ره دسالرالعمب (1  ماده «رب ذی مرجق» از منظلر اییارانه نفای فرآورده فروش خ لص در -7 ماده

 12928  /861134 شمارهبه وزیران ت    م لی ارز و کاال قاچاق با مهارزه قانلن( 81  ماده الحاقی( 4 

 .اس  شرک   ،21/92/92 ملرخ اصالحی ،99/88/8691 ملرخ در تت



از سامانه درخلاس  فرآورده  سدف( « مجلز سلخ »بدون اخذ  یاارانهی ینفا یتافرآورده فروش - 8ماده 

د فرآینافزاری شرک  جد  اجرای ممنل  اس . منظلر از سامانه درخلاس  فرآورده  سدف( سامانه نر 

  رفی اس .تای مای در بفرتای نفای یارانهدرخلاس ، ت ی د، تف  ص و تلزیق الکارون کی فرآورده

ای تلس  شرک  مپی نف  ایران، شرک  مپی یاالیر و یفر فروش فرآورده نفای یارانه -8ته ره 

ای از هی یارانتای نفای ایران، شرک  مپی گاز ایران و شرک  و تمچن ت فروش فرآورده نفافرآورده

 طرین بلرس انرژی یا بلرس کاال از حکم ایت ماده مساثنی اس .

 تا کار  تلشمند سلخ ای به تمامی وسائ  نقپ ه زم نی که به آنفروش فرآورده نفای یارانه -2ته ره 

تای نظامی از شملی حکم ایت ماده مساثنی تف  ص یافاه اعم از عملمی، خ لصی، دولای و ارگان

 فروش به ایت وسائ  نقپ ه صرفاً از طرین سامانه تلشمند سلخ  باید انجا  شلد.  بلده و

 ه دمس محب از فرآورده فروش مانند گرید اشفاص ه سدم نیطر از یاارانهی ینفا فرآورده فروش –9 ماده

 .اس  تفپف گرید شفص سلخ تلشمند  کار 

 یلجلدم فروش، زان م در( ملازنه  تعادی و تناسب  یرعا به مپز  یاارانهی ینفا فرآوردهفروشنده  -11 ماده

 .اس  یاارانهی ینفا فرآورده دیخر و

کننده مکپف اس  نظر شرک  در خ لص عد  رعای  مقررا  ایت ماده و م زان مرجق رس دگی -تبصره

 عد  رعای  ملازنه را اساعال  کند. 

 ر  مفدوش نملدن کار  تلشمند سلخ ، تغ ی یادساکار نیاز طر یاارانهی ینفا فروش فرآورده -11 ماده

 ممنل  اس . سامانه تلشمند سلخ   یافزارتاسف  و یاافزار اخاالی در نر  جادیا ای ماقپهانه

، تپمهه انندمفروش  سا  ملرد اسافاده در تاس زا  تجد و با مپزوما  یاارانهی ینفا فروش فرآورده -12ماده 

ی، اکاردسکه  گاهیجا سا  تاس ای یپمب ،مرته  با اناقای فرآورده انشعابا یا  یکشللله ،مفزن

  بدون کسب مجلز از شرک  ممنل  اس .داده شده باشند،  ر  تغ و یا ی، مفدوشجلشکار

محسلی و  تفپف ی،اارانهی ینفا م لی فرآورده م  ق از باالتر یما ق با فروش ای و یفروشکم  -13 ماده

اجرای اشد  ب نی شده باشد، مافپف به ضمان قلان ت دیگر، جریمه شدیدتری ی ردر صلرتی که در 

 محکل  خلاتد شد.

 ینفا فرآورده اینف   از شده د تلل رو ت ای اشاعای قابب قیما ینفا مشان ،ینفا فرآوردهفروشنده  -14 ماده

تای فروشگاتی ( قانلن یایانه8بند پ ماده  »مؤدیان ملضل   سامانه در را خلد حسای فروشصلر  دیبا

 .ثه  نماید« و سامانه مؤدیان

یس از آ از به کار سامانه ، ثه  در سامانه مؤدیانماده در خ لص لزو   تیمقررا  ا یاجرا -1تبصره 

 مربلطه خلاتد بلد.



نده ملضل  ایت ماده در سامانه حسای فروشدر صلر  ملافق  سازمان املر مال اتی، ثه  صلر  -2تبصره 

 (1  ملاد ییاجرا نامهتی آ (6  ماده (2  ته ره ملضل  معامال  برخ  ثه  جامقمؤدیان، از طرین سامانه 

 با مهارزه قانلن( 3  ماده «الف» بند ملضل  تجار  جامق سامانه ای ارز و کاال قاچاق با مهارزه قانلن (3 و

 انجا  خلاتد شد. ارز و کاال قاچاق

ماده  (4 ته ره  یمشملی ضمان  اجرا ،ییکننده ندافروش به م رفحسای عد  ثه  صلر  -3تبصره 

 .نفلاتد بلد (81 

 ضوابط خرید  -فصل چهارم

 س .ا دارای مجلز از شرک ، مجاز فروشندگان یا و شرک  از صرفاً اییارانه نفای فرآورده خرید -15ماده

 هسدم  محب از فرآورده خرید مانند دیگر شفص سدم ه طرین از اییارانه نفای فرآورده خرید -16ماده

 .اس  تفپف دیگر یا سدم ه تف   ی شفص سلخ  کار 

 اعم از کاهی یا رقلمی مفدوش، یا جعپی واقق، خالف اسناد ارائه با اییارانه نفای فرآورده خرید -17ماده

 اس . تفپف شرک ،  دیج االی( به

 رآوردهف و تف  ص سدم ه تع  ت در ملثر که مفدوش یا جعپی ،واقق خالف اسناد تای د یا صدور –تبصره

 اس . سدم ه شلد، تفپف ایت محب از منادی به خرید باشد و اییارانه نفای

 نفای رآوردهیا ف نف  از شده تلل د رو ت یا اشاعای قابب مایق نفای مشان نفای، فرآورده خریدار -18ماده

 .کند دریاف  فروشنده از را (84 ملضل  ماده  تایسامانه در شده ثه  فروش صلرتحسای اس  ملظف

 .اس  مساثنی ماده ایت مقررا  شملی از کننده نداییم رف -تبصره

 

 ضوابط حمل  -فصل پنجم

یا فرآورده  نف  از شده تلل د رو ت اشاعای یا قابب مایق نفای مشان یا نفای فرآورده کننده حمب -19ماده

 و د ف ب «ث» بند ملضل  زیرسامانه از صادره حمب سند شدری،ب ت حمب از ی ر اس  نفای ملظف

 شماره نامهت لیب ملضل  ارز و کاال قاچاق با مهارزه قانلن( 3  و( 1  ملاد اجرایی نامهآی ت

نماید و از مطابق   دریاف  ونقبحمب مؤسسا  یا تاشرک  از را 26/4/8691 ملرخ تت8119 /43446

اطالعا  سند حمب با محملله خلد اطم نان حاصب نماید. حمب کاالی ملضل  ایت م لبه با سند حمب 

 مغایر با محملله، ممنل  اس .  

، « دمق»، «مهدأ»منظلر از مغایر  اطالعا  سند حمب ملضل  ایت ماده، مغایر  مندرجا  مربلط به  -تبصره

 اس . « ری عرفاً قابب تشف ص باشدبا مشاتده ظاتایت دو  دار، در حدی کهنا  و مق»یا « مس ر»



 و نفای فرآورده شدریب ت حمب به مربلط اطالعا  ملظفند نقب و حمب مؤسسا  و تاشرک  -21ماده 

 نظلرم نفای مانند مهدأ، مق د، نا  و مقدار را به فرآورده یا نف  از شده تلل د رو ت مایق یا نفای مشان

( 3  و( 1  ملاد اجرایی نامهآی ت دو  ف ب «ث» بند ملضل  نقب و حمب زیرسامانه در حمب سند اخذ

 به ،26/4/8691 ملرخ تت8119 /43446 شماره نامهت لیب ملضل  ارز و کاال قاچاق با مهارزه قانلن

عا  اطالنمایند. در صلر  صدور حلاله انهار، اطالعا  سند حمب باید مطابن با  ثه  صح ح صلر 

 حلاله انهار ثه  شلد.

اجرای مقررا  ایت ماده در خ لص لزو  مطابق  اطالعا  مذکلر با حلاله انهار، سه ماه یس از  -تبصره

 اعال  وزار  صنع ، معدن و تجار  مهنی بر اجرایی شدن زیرساخ  مربلطه خلاتد بلد.

 فرآورده یا ف ن از شده تلل د تایرو ت یا اشاعای قابب مایق نفای مشان یا نفای فرآورده کنندهحمب -21 ماده

 قبونحمب مرکزی مدیری  زیرسامانه از صادره حمب سند شدری،درون حمب از ی ر اس  ملظف نفای،

و از حمب  کند یو مطابق  اطالعا  سند حمب را با محملله خلد، بررسنماید  دریاف  شدری درون

 .ندینما ی، خلددارعا  مغایربا سند حمب دارای اطال مح لال  فلق الذکر

«  دمق»، «مهدأ»منظلر از مغایر  اطالعا  سند حمب ملضل  ایت ماده، مغایر  مندرجا  مربلط به  -تبصره

 اس . « ری عرفاً قابب تشف ص باشدبا مشاتده ظاتایت دو  نا  و مقدار، در حدی که»یا 

 .اس  شرک  بارگ ری سند اخذ به منلط شرک  بارگ ری مهدأ از اییارانه نفای فرآورده حمب -22ماده 

ل ار ن از به  اخذ سند بارگ ری شرک  ن س  و مجلز سلخ  سامانه  3999در خ لص حمب کمار از  -تبصره

 کند.سدف کفای  می

ای بارگ ری شده از مهدا بارگ ری شرک  باید در مس ر تع  ت شده در حمب فرآورده نفای یارانه -23ماده 

( ایت م لبه صلر  گرفاه و انحراف   ر 28( و  89  ملادو سند حمب ملضل   رک ش یر بارگ سند

 ماعارف از مس ر تع  ت شده ممنل  اس .

 مالک عمب خلاتد بلد.  شرک  یر بارگ سنددر صلر  ترگلنه مغایر ،  -تبصره

 تفپ ه یا لیبتح به مپز  بارگ ری شرک  مهدأ از شده بارگ ری اییارانه نفای فرآورده کنندهحمب -24ماده 

 در شده تتع   مق د در و شرک  بارگ ری سند در مذکلر ک فی و کمی مشف ا  با مطابن فرآورده

 .اس  حلاله آن

مفازنی که  و ن ز  ی شدهدساکار ایافاه، جلشکاری ی ر  تغ با مفازن یاارانهی ینفا حمب فرآورده -25ماده 

تا دساکاری، مفدوش و یا تغ  ر داده شده و آنیپمب ی یا ر گاندازه یتاپه م، سنجسطح زا  تجد

  ناماعارف، تفپف اس . یاضاف زا  تجد یا ن ب مفازنتمچن ت حمب با یپمب جعپی و یا با 

تای آن از شملی مقررا  ( ایت م لبه و ته ره3مفزن سلخ  م رفی  باک وس په( با رعای  ماده  -تبصره

 ایت ماده مساثنی اس .



 ینفا یتاوردهفرآ ایشده از نف   د رو ت تلل ایقابب اشاعای  قیما یِمشان نفا ،ینفا فرآورده مبح -26ماده 

 .جعپی یا یلشانده، تفپف اس  مفدوش، یالک بدون یالک یا دارای حمب وس په از اسافاده با

 .اس  تفپف شرک  از مجلز کسب بدون ظرف، در یاارانهی ینفا فرآوردهحمب  -27 ماده

 ،بر اساس ضلاب  شرک  ن س  مگر آنکه مسمل  در حمب، اییارانه نفای فرآورده تدررفاگی -28ماده 

   .دارای تلج ه فنی باشد

  یضوابط نگهدار -ششم فصل

 ینفا فرآورده ای نف  از شده د تلل رو ت ای اشاعای قابب قیما ینفا مشان ،ینفا فرآورده ینگددار -29ماده

 و د ف ب «ج» بند ملضل  کاال ینگددار مراکز و انهارتا جامق سامانه در شده ثه  یانهارتا در صرفاً

 .اس  مجاز ،(22 تا 26 ملاد  ارز و کاال قاچاق با مهارزه قانلن 3 و 1 ملاد ییاجرا نامهتی آ

 ینفا رآوردهفنف  یا  از شده د تلل رو ت ای اشاعای قابب قیما ینفا مشان ،ینفا فرآورده ینگددار -31 ماده

 زمراک و انهارتا جامق سامانه در «آنی» طلربه انهار حلاله و انهار د رسملجلدی اول ه،  ثه  به منلط

 ارز و کاال قاچاق با مهارزه قانلن 3 و 1 ملاد ییاجرا نامهتی آ دو  ف ب «ج» بند ملضل  کاال ینگددار

نفای، مشان نفای  فرآورده نگدداری تایمحب یا و انهارتا از یک تر ملجلدی .اس ( 22 تا 26 ملاد 

 نگدداری حبم یا انهار آن ملجلدی با باید نفای، تلل د شده از نف  یا فرآورده مایق قابب اشاعای یا رو ت

 .باشد داشاه کامب مطابق  لحظه تر در سامانه در

ه، در سامان یالزا  ثه  آن ر مربلطه نظ یتارساخ یمقررا  ماده فلق یس از فراتم شدن ز یاجرا -1 تبصره

 .رد گیصلر  م

 .اس  یمساثن ماده تیا مقررا  شملی از شرک  یر بارگ مهدأ -2 تبصره

 شده ع  تت محب از   ر در بارگ ری شرک  مهدأ از شده بارگ ری اییارانه نفای فرآورده نگدداری -31ماده 

 .شلدمی محسلی تفپف شرک  بارگ ری سند در

(، کنندگاننگدداری  مفازن مجاری عرضه یا م رف محب از اییارانه نفای فرآورده تدررفاگی -32ماده 

  .دارای تلج ه فنی باشد  بر اساس ضلاب  شرک ، ن س  مگر آنکه مسمل 

 یا افزارتاس ساتی که در نر  در 2تلس  فروشنده ملضل  ماده  اییارانه نفای فرآورده نگدداری -33ماده 

 سنجطحس تایسامانه در صلر  گرفاه باشد، مانند دساکاری اخاالی یا تغ  ر ترگلنهافزار آن، سف 

 ایانشع ایجاد یا یپمب نملدن مفدوش مفازن، جلشکاری یا دساکاری گ ری،اندازه تایم په یا مفازن

 .شلدمی محسلی شرک  یا جعب یپمب، تفپف از مجلز کسب بدون

 جلزم کسب به منلط سلز،دوگانه مراکز در اییارانه نفای فرآورده نگدداری مفازن از برداش  -34ماده 

 اس . شرک  از

 



 سایر احکام -فصل هفتم

 

تدویت  به منلط قیگازما خ لص در (66  و( 22  ،(81  ،(82(،  1  ،(2 ملاد  مقررا  یاجرا -35ماده 

 .اس و ت لیب تلس  سااد  شرک  تلس  الز مقررا  

کاالتای ملضل  ایت م لبه،  از بفشی ملرد ملرد اشاره در ضلاب  رعای  عد  صلر  در -36ماده 

 تمان خ لص در صرفاً قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز، 81ماده  4مذکلر در ته ره  اجرای ضمان 

 گردد.می اعمای اس ، شده واقق تفپف آن به نسه  که بفر

االجرا بلدن ضلاب  عا  مندرج در اجرای ضلاب  اخا اصی مندرج در ایت م لّبه مانق از الز  -37 ماده

/  861134به شماره  رانیوز ا  ( قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز م لی ت81ماده   ی( الحاق4ته ره  

 ن س . 9/88/8691تت ملرخ  12928

  لبه مانق از اجرای مجازا  جرایم ارتکابی ن س .محکلم   به تر یک از تفپفا  ملضل  ایت م -38ماده 

ضلابطی که در ایت م لبه ذکر نشده و صرفاً از م ادین تفپفا  قراردادی اس ، مشملی ضمان   -39ماده 

نامه ( قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز نهلده و رس دگی به آن وفن آی ت81( ماده  4اجرای ته ره  

در صالح   شرک   CNGتای نفای و دادتای تلزیق و فروش فرآوردهرس دگی به تفپفا  از قرار

 خلاتد بلد. 

 

 جمدلر رس ده اس .محار  رئ س  ت ی دبه  22/91/8699ضلاب  فلق در تف  ف ب وسی و نه ماده در تاریخ 

 

 



 بسمه تعالی

و آیین نامه اجرایی ماده قانون نظام جامع دامپروری کشور  81ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به استناد ماده 

 ( در راستای 26/81/99/ص مورخ 86931/91اعضای اصلی ستاد )موضوع ابالغیه شماره  821مصوبات جلسه  4 بند و آن

، فروش، حمل و نگهداری دام قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )دستورالعمل خرید 81ماده  4 ضوابط اجرایی تبصره

اعضای  861های طرح هویت دار کردن دام به منظور پیشگیری از قاچاق را در جلسهبسته پیشنهادی مشوقزنده(، 

 .است  به تایید رییس جمهور رسیده 22/10/8699ودر تاریخ  به شرح زیر تصویب  28/14/99مورخ  ستاد

نامه دام توسط صندوق بیمه جهاد کشاورزی، منوط به استعالم شماره پالک دام از پنجره واحد ثبت بیمه ،مقرر شد -8

 کشاورزی شود.

اه حمل به کشتارگکه ی فاقد سابقه ثبت در سامانه هامقرر گردید،  شرایط الزم به منظور ثبت اطالعات کشتار دام -2

 فراهم شود.شوند، در پنجره واحد کشاورزی می

 هایی باشد که هویت دار و پالک کوبی شده باشند.بیمه ، تنها مختص دام غرامت و خساراتمقرر گردید؛ پرداخت   -6

 .مقرر گردید؛ وزارت جهاد کشاورزی، برنامه اجرایی استفاده از گلوگاه های ذیل را به این ستاد اعالم نماید -4

های پالک کوب شده اساس معیار پیشرفت نسبت دام ها برها به دامداریتخصیص تسهیالت نهاده -الف

 ها.به کل دام

درصد و برای دامداری های سنتی به صورت 811های صنعتی به صورت مالحظه: این موضوع برای دامداری

 پلکانی قابل اجرا خواهد بود.

 د.دارای پالک باشهای دام منحصر بهاستفاده از تسهیالت ژنتیکی مانند طرح تلقیح مصنوعی و... ،  -ب

هالل احمر، سازمان بسیج مستضعفین و ... به  جمعیت استفاده از ظرفیت نهادهایی همانند سازمان -ج

 اجرایی طرح.های پالک کوبی و مشکالت منظور کاهش هزینه

های مرزی نسبت های سنگین همچنین استانهای سبک نسبت به داممد نظر قرار دادن اولویت دام -د

 های مرکزی با توجه به آمار کشفیات قاچاق در ارائه برنامه مذکور.به استان



1 

 

 

 تعالیباسمه

 

 

 

 

 

 

 

 برقی و الکترونیک ختصاصی گروه کاالیی لوازم خانگی،ضوابط ا

نامه شوومال) ( قانون مرالز) با قاچاق کاال و علز تهووو  1۱( علحاقی ما )  ۴(  سوورولعلعمت ترهوو )   ۲موضوووم ما )  

 هیأت وز  عن. ۹۲/ ۱/ 1۴هو تال خ ۱۱۳۲۹/ ت19۳۳۱۹شمال)  و عصالحیه 9۹/11/1۶۹۱هو تال خ ۱۲۹۲1/ت1۶۱۱۳۴

( ۲به عسرنا  ما )   ۲1/9۴/1۶۹۹ب گیعلشد) به تال خ  (1۶9 شومال)   سورا  م کی  مرالز) با قاچاق کاال و علز  ل لسهوه  

هو تال خ  ۱۲۹۲1/ت 1۶۱۱۳۴ا قاچاق کاال و علز مهوبه شمال) ( قانون مرالز) ب1۱( علحاقی ما )  ۴ سرولعلعمت تره )  

هیأت وز  عن و ب  عساس پیشنها  وزعلت  ۹۲/ 1۴/9۱هوووو تال خ  ۱۱۳۲۹/ ت19۳۳۱۹شمال)  و عصوالحیه  ۹/11/1۶۹۱

و علز،  ( قانون مرالز) با قاچاق کاال۶ها  م ترط عضو سرا  و نیی به عسرنا  ما )  صنعت، معدن و تجالت و تأ ید  سرگا)

 ل تال خ  ومهوووو و تعیین نمو   سوورا   1۶9 ل لسهووه ترهوو ) به شوو ا موع   تی   1۶ما ) و  ۶1ضوووعبط ز   لع  ل 

 .) عستبه تأ ید ل یس لمهول لسید ۲۲/9۱/1۶۹۹

 

 تعاریف -فصل اول

  :لو کال میعرالعت مولو   ل ع ن مهوبه  ل معانی مش وا ز   به -1ماده

 با عصالحات بعد . 9۶/19/1۶۹۲مهوو  مرالز) با قاچاق کاال و علز قانون الف( قانون:

 سرا  م کی  مرالز) با قاچاق کاال و علز. ب( ستاد:

 لگاهی  کپالچه تحت نظالت وزعلت صنعت، معدن و تجالت عست که به منظول عنجام کسیه  پ( سامانه جامع گارانتی:

کنند) گالعنری ها بند  ش کتنری، عسرعالم گالعنری و همچنین لترهعمول م ترط با گالعنری عز لمسه ثرت شوناسونامه گالع  

 ع جا  شد) عست.

رقه کنند) و گ و) و گشووناسوونامه مشوورمت ب  تعهدعت پا ه گالعنری به هم ع) عگالعات گالعنری ت( شنااسنناامه گارانتی: 

اال به  ن ان شناسه لهگی   ککنندگان و تولیدکنندگکاال ی م ترط که پس عز تأ ید  ن توسوط سوازمان حما ت مه    

 شو .تخهیص  ع ) می

که عقدعم به علعئه خدمات مع فی شد) عز سو   نان تولیدکنند) و  ا وعل کنند) کاال  مشمول  ا نما ند) کااده:ث( گارانتی

 کنندگان و تولیدکنندگان باشد.گالعنری نما د و مول  تأ ید سازمان حما ت مه  

 ل عم   کنند) نها یکسیه عشخاصی که عز م حسه تولید  ا وعل عت کاال تا تحو ت  ن به مه   ج( اعضای زنجیره تأمین:

 نما ند.خ  د، ف وش، حمت  ا نگهدعل  کاال  مشمول فعالیت می

 شامت: و علکر ونیکب قی  ،لوعزم خانگی چ(کاالی مشمول:



۲ 

 

 

 عاوان کاال گروه

ماشوین لراسوشو ی، ماشین ف فشو ی، کول گاز   عسپسیت(، ما ک وو و ، ما ک وف ، ف ، پکی ، چ      خچال ف  یل،  خچال، ف  یل، تسو ی ون،  علف

 خیاگی، مانیرول  نما شگ  لع انه(، لالو ب قی.

 ، سینما سازمیو) گی   ،  به   کن ،  سیاو،  ون ب قی، پنکه، تهفیه  و، لالو شالژ ، چ   گوشت،  سرگا) چا عتو ب قی، علاق گاز،  و و

بخالشووو ، عتوپ س،  لعم پی و زو پی،  عکت عسووپسیت،  کن علکر  کی، همین،کوو علکر  کی، مخسوطخانوع گی، غذعسوواز، قهو) سوواز، گوشووت

 تهفیه هوع، تهر .

 ، ترست، تسفن، عسمالت (، و د و پ وژکرول، پ  نرCPUعسپیک ، عسکن ، عنوعم پاول  صنعری، کامپیوت  و ...(، عنوعم بول  کامپیوت ، پ  عزشگ  لع انه   ج

باکس، عنوعم حافظه،  سورگا) ضورط و پخ ، تسفن هم ع)،  ولبین عکاسوی،  ولبین فیسر ب  عل ،  ولبین مدعل بهوره، سواندبال، عنوعم س ول،      

ت، کال(، لپ تاپ، مو م، کاغذ خ   کن،  سوورگا) فروکپی،  سوورگا) پ سRAMسوووئیو و لوت ، فکس،  سوورگا) ما ن ، کالت حافظه موقت  

ا  گی ند) هشومال،   را کالکرول،  سرگا) کنر ل ت   ، ماشین حهاو،  سرگا) لیرت زن، پالت ،  سرگا) عمضا  علکر ونیکی،  نرن  سورگا) پول 

 ، کیس کامپیوت ، لع انه  کپالچه، عنوعم لک، مینی کامپیوت . عکهس پو نتفا  ، لع  و ی، کنهول باز ،  مپسی

 

عست که عز گ  ق  ن،  خ  ن  www.1۲۴.ir لگاهی ع نر نری به نشوانی  مت کاال و خدمات: رسانی قیح( پایگاه اطالع

کنندگان ب ع  عگالم عموم منرشوو  عگالعات قیمت کاال و خدمات عز سووو  سووازمان حما ت تولیدکنندگان و مهوو   

 شو .  می

 خرید ضوابط – دومفصل 

باشووند. تا زمانیکه خ  دعل، ف وش لامع تجالت می خ  دعلعن کاال  مشوومول، مسیم به تأ ید خ  د  ل سووامانه -2ماده 

 خوعهد شد. بالعث ثرت شد) به خو  لع  ل سامانه مذکول تأ ید ننما د، ف وش ثرت شد) توسط ف وشند) 

( قانون مرالز) با قاچاق کاال و 1۱ی ما )  ( علحاق۴(  سرولعلعمت تره )  ۳صولتحهاو  فاکرول( موضوم ما )   -3ماده 

هوووو تال خ ۱۱۳۲۹/ت19۳۳۱۹شمال)  و عصالحیه ۹/11/1۶۹۱هوووو تال خ ۱۲۹۲1/ت1۶۱۱۳۴نامه شمال) علز  تهوو   

 .( عست۲ سند علکر ونیکی تأ ید شد) ما )  ،هیأت وز  عن(، ب ع  کاال  مشمول 1۴/۱/1۶۹۲

ها  ل ی که مشخهات  نلع تنها عز ععضا  زنجی ) تأمین خ  دعلعن کاال  مشومول، موففند کاال  مشومول   -4ماده 

 ، خ  دعل  نما ند.سامانه لامع تجالت ثرت و مول  تأ ید ق عل گ فره

 خ  دعلعن کاال  مشمول، موففند کاال  مشمول لع با شناسنامه گالعنری معرر  خ  دعل  نما ند. -5ماده 

 ضوابط فروش -سومفصل 

 باشند. لامع تجالت می ف وشندگان کاال  مشمول مسیم به ثرت عگالعات ف وش  ل سامانه -6ماده 

 سامانه لامع تجالتها  ل مشخهات  نمینی مجاز عست که أف وش کاال  مشمول تنها به ععضا  زنجی ) ت -7ماده 

  ثرت و مول  تأ ید ق عل گ فره باشد.

و وعل کنندگان کاال  مشوومول موففند، پی  عز ف وش کاال نهوورت به تخهوویص شووناسوونامه تولیدکنندگان  -8ماده 

گالعنری به کاالها ب  عسواس شوناسوه لهگی   عقدعم نما ند  ف وش کاال  مشمولا فاقد شناسنامه گالعنری به ه   ک عز    

 عست. تخسفکنند) نها ی ععضا  زنجی ) تأمین و  ا مه  

http://www.124.ir/


۶ 

 

 

 ساز  گالعنری کاال  مشمول لع حدعکث  ف  موففند عگالعات م بوط به نه  و فعال تولیدکنند) و وعل کنند) -تبصره

کاال   صولت ف وشساز  گالعنری  ل سامانه لامع گالعنری ثرت نما ند   ل غی  ع نمدت  ک هفره پس عز نه   ا فعال

 نقض ضوعبط موضوم ع ن مهوبه خوعهد بو . مذکول، مشمول ضمانت عل ع  موضوم ع ن تره ) توسط عشخاص

کالت گالعنری فیی کی، ف   مدت حدعکث   کهال پس عز عبالغ ع ن مهوبه حذ  و سامانه لامع گالعنری تنها  -9ماده 

م لع ععالم خدمات م بوگه خوعهد بو . پس عز مهست مذکول، ف وش کاال  مشوومول با کالت گالعنری فیی کی  ا گ ق 

 عست. تخسف  عز بهر  سامانه لامع گالعنری گالعنری   گ  غی

کسیه وعل کنندگان و تولیدکنندگان کاال  مشمول موففند با لعا ت ضوعبط قیمت گذعل  کاال  وعل عتی و  -11ماده 

نند)،  لو عنرال وعل ک ها حه  مول (  خ  ن قیمت  لو کالخانه  اتولید  ععالمی عز سوو  هیات تعیین و تثریت قیمت 

ی و خ  ) ف وشی قیمت مه   کنند) نها ی( لع با لحاظ  ا ععمال  لصد سو  قانونی، ب  عساس شناسه کاال عمد) ف وش

کنندگان و تولیدکنندگان علعئه نما ند. ع ن سازمان مکسف به عنرشال قیمت ها  علعئه شد)  ل به سوازمان حما ت مهو    

 زم عست.پس عز ب لسی ها  ال «لسانی قیمت کاال و خدماتپا گا) عگالم»

تخسف  ، ل نظ  گ فرن عضافات قانونی با د)منرش  شبی  عز قیمت  ، گونه عقدعم به ف وش کاال  مشومول ه -تبصنره 

ف وشووند) عست و  توسووط لسوانی قیمت  ل پا گا) موضووم ع ن ما )، مالک، قیمت زمان خ  د  لوزبه  ل صوولت  عسوت. 

 ف وشند) مجاز نیهت به لحاظ عفیع   قیمت منرش  شد)  ل پا گا)، عقدعم به عفیع   قیمت ف وش نما د.

 ضوابط حمل  -چهارمفصل 

شووه   کاال  مشوومول مانند ها و مؤسووهووات حمت و نقت موففند عگالعات م بوط به حمت بینشوو کت -11ماده 

لع به منظول عخذ « شو ا و تعدع   ل حد  که ع ن  و با مشاهد) فاه   ع فا  قابت تشخیص باشد »، «مقهود »، «مردأ»

انون مرالز) با قاچاق ( ق۳( و  ۱ع   نامه عل ع ی موفهت  وم   ین« ث»سند حمت  ل ز  سامانه حمت و نقت موضوم بند 

 صحیح ثرت نما ند. ، به صولتعلزکاال و 

شه  ، سند حمت صا ل) عز ز  سامانه موضوم بند کنند) کاال  مشمول موفف عست پی  عز حمت بینحمت -12ماده 

ونقت ها  ا مؤسهات حمتت( قانون مرالز) با قاچاق کاال و علز لع عز ش ک۳( و  ۱نامه عل ع ی موع   فهوت  وم   ین « ث»

 ل افت نما د و عز مطابقت عگالعات سند حمت با محموله خو  عگمینان حاصت نما د. حمت کاال  موضوم ع ن مهوبه با 

 . عست تخسفمحموله، سند حمت مغا   با 

، «قهوودم»، «مردأ»منظول عز مغا  ت عگالعات سووند حمت موضوووم ع ن ما )، مغا  ت مندللات م بوط به  -1تبصننره 

 عست. « ش ا و تعدع  کاال،  ل حد  که ع ن  و با مشاهد) فاه   ع فا  قابت تشخیص باشد» ا « مهی »

حمت کاال  مشومول عز گ  ق پهوت منوط به عسورعالم عصالت  حه  مول  شناسه کاال و  ا لهگی  ( عز     -2تبصنره  

. عست تخسفعصالت عز گ  ق پهت  ها  پهوری عست  حمت کاال  مشمول فاقد سوامانه لامع تجالت، توسوط شو کت   

ها  پهری موففند عگالعات مول   لخوعست سامانه شناسا ی و مرالز) با کاال  قاچاق مانند مردأ، مقهد، ش ا، ش کت

 تعدع  و مشخهات ف سرند) و گی ند) کاال لع به صولت ب خط و  نی به ع ن سامانه علسال نما ند.

 ل حمت و نقت هوع ی، ل سی و  بی کاالها  مشمول، لعا ت تمامی ضوعبط حمت و نقت، حه  مول  علیعمی  -13ماده 

 عست.
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 ضوابط نگهداری -پاجمفصل 

ها  نگهدعل   عنرالها و م عکی نگهدعل (، کنندگان کاال  مشووومول مسیم به ثرت عگالعات محتنگهدعل  -14ماده 

باشند. عگالعات سواس شناسه کاال و شناسه لهگی    ل سامانه لامع تجالت می مولو   عولیه، ولو  و خ وج کاال ب  ع

 .محت نگهدعل   ل ه  لحظه مطابقت کامت  عشره باشد ثرت شد) محت نگهدعل   ل سامانه با د با مولو    ن

عنرالها  لامع  ل سامانه« تأ ید نها ی»شد) با وضعیت ها  نگهدعل  ثرتنگهدعل  کاال  مشمول تنها  ل محت -تبصره

 باشد. و م عکی نگهدعل  کاال مجاز می

صواح  کاال مسیم عست  ل صولت عسقاط  ا حذ  کاال  مشمول، مرا لت به ثرت عگالعات  ن  ل سامانه   -15ماده 

لامع تجالت نما د. تأ ید نها ی عگالعات عسقاط  ا حذ   ل سامانه منوط به تأ ید وزعلت صنعت، معدن و تجالت عست. 

 ها عست.ولت نیاز به ب لسی عسنا  و مدعلک، صاح  کاال مسیم به علعئه  ن ل ص

 مقررات عمومی -ششمفصل 

، مشمول ضمانت عل عها  مق ل  ل عسوت  محهووو شود)   تخسفلفرالها ی که به مول  موع  ع ن مهووبه   -16ماده 

( قانون مرالز) با قاچاق کاال و علز خوعهد بو  و م لع صالح ب ع  لسیدگی به تخسفات ناشی عز نقض 1۱( ما )  ۴تره )  

 کاال و علز سازمان تعی  عت حکومری عست. ها  قاچاق ع ن ضوعبط، شع  و ژ) لسیدگی به پ وند)

 ل  ،سا   ضوعبط م بوط به کاالها  موضوم قاچاقنیی ضوعبط موضوم ع ن مهوبه و  ل کسیه موعل  تخسف عز  -17ماده 

 (1۱ ما )  (۴ عمکان عسورنا  به تخسف موضوم تره )   حمت، نگهدعل  و  ا ف وش کاال  قاچاق، صوولت تحقق قاچاق، 

 .قانون ولو  نخوعهد  عشت

ها تخسف عز  ن نگهدعل  و ضمانت عل ع ضووعبط مندلج  ل ع ن مهوبه  ل خهوص خ  د، ف وش، حمت و   -18ماده 

 ص فا   ل موعل   که ع ن ععمال به صولت تجال  باشد، عل عء خوعهد شد.

خ  د، ف وش، حمت  ا نگهدعل  کاال  مشوومول، بی  عز حدو  مرعال  نیاز مهوو   شووخهووی  ا عنجام ع ن  -تبصننره

 عند، مشمول ع ن ضوعبط خوعهد بو .ق عل ع )عقدعمات توسط عشخاصی که  کی عز لفرالها  مذکول لع ح فه خو  

شد)،  ل صوولت عدم لعا ت ضووعبط ع ن مهووبه  ل مول  بخشوی عز کاال  مشومولا موضووم لفرال عنجام       -19ماده 

 ضمانت عل ع  قانونی، ص فا   ل خهوص همان بخ  که نهرت به  ن تخسف وعقع شد) عست، ععمال خوعهد شد. 

  . با هت به صولت  نی عنجام گی وضوم ع ن مهوبه توسط ععضا  زنجی ) تأمین میثرت کسیه عگالعات م -21ماده 

 صنعری و مناگق و ژ) عقرها   به ش ا ز   خوعهد بو :-عل ع  ضوعبط ع ن مهوبه  ل مناگق  زع  تجال  -21ماده 

ی ها ل بهر  سامانهعلف( چنانچه خ  د  ا ف وش کاال  مشومول  ل ع ن مناگق باشود، ععمال ضووعبط خ  د  ا ف وش،     

 .صنعری و و ژ) عقرها   ع جا  شو -با هت توسط  بی خانه شولع  عالی مناگق  زع  تجال عست که بد ن منظول می

ین شو  که گ فصنعری و مناگق و ژ) عقرها   محهوو می-خ  د  ا ف وش  ل صولتی  ل مناگق  زع  تجال  -تبصره

  عشره و کاال  مول  معامسه نیی  ل  ن منطقه وعقع باشد.معامسه مجوز فعالیت  ل منطقه م بوگه لع 

ها ی عست که و( چنانچه حمت کاال  مشمول ص فا   ل محدو )  ک منطقه باشد، ععمال ضوعبط حمت  ل بهر  سامانه

 صنعری و و ژ) عقرها   ع جا  شو .-با هت توسط  بی خانه شولع  عالی مناگق  زع  تجال بد ن منظول می
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ها ی عست که نگهدعل  کاال  مشومول  ل محدو ) منطقه باشود، ععمال ضووعبط نگهدعل   ل بهر  سامانه    پ( چنانچه

 صنعری و و ژ) عقرها   ع جا  شو .-با هت توسط  بی خانه شولع  عالی مناگق  زع  تجال بد ن منظول می

تجالت، لامع عنرالها و م عکی نگهدعل  ها  لامع  ل سا   موعل ، ععمال تمامی ضوعبط ص فا   ل بهر  سامانه -1تبصره 

 کاال، لامع گالعنری و لامع حمت و نقت خوعهد بو .

ها  لامع تجالت، لامع عنرالها و  ل خهووص بندها  ع ن ما )،  ل صوولتی که عل ع  ضووعبط  ل سامانه    -2تبصنره  

ها  و  مجد  عگالعات  ل سوووامانهم عکی نگهودعل  کواال، لوامع گالعنری و لامع حمت و نقت عنجام گی  ، علیعمی به ول   

  صوونعری و و ژ) عقرهووا   نیهووت و  ل ع ن صووولت کسیه-شوود)  بی خانه شووولع  عالی مناگق  زع  تجال عندعز لع)

صنعری و و ژ) عقرها   -ها  ع جا  شود) توسوط  بی خانه شولع  عالی مناگق  زع  تجال   عگالعات مذکول به سوامانه 

 گ   .علسال می

ن ع  لهگی  ع جا  و عخرهاص شناسه کاال و  و صونعری و و ژ) عقرهوا    -تجال    کاال به مناگق  زع ولو -3تبصنره 

صنعری و و ژ) عقرها   ع جا  و تمامی -ع  عست که توسط  بی خانه شولع  عالی مناگق  زع  تجال  ل سوامانه  کاالها

 . صولت ب خط به سامانه لامع تجالت علسال خوعهد شدعگالعات  ن به

صونعری و و ژ) عقرها   موفف عست ف   ش  ما) عز تال خ  - بی خانه شوولع  عالی مناگق  زع  تجال   -4تبصنره  

ها  میبول عندعز  نما د. سووامانهلع لع)  ن (۶  و ترهوو ) ها  الزم ب ع  عل ع  ع ن ما )عبالغ ع ن مهوووبه، کسیه سووامانه

ت، لامع عنرالها و م عکی نگهدعل  کاال، لامع گالعنری و لامع ها  لامع تجالبا هووت منطرق با ف   ندها  سووامانه می

با هوت به تأ ید و ععالن سورا  ب سد.  لغی    ب  عل  کامت میعندعز ، عنطراق و عمکان به )حمت و نقت بو ) و م عت  لع)

 ها  عخی علذک  عنجام گی  .با هت  ل سامانهع ن صولت تمامی ضوعبط می

ها  صونعری و و ژ) عقرها   موفف عست که عگالعات سامانه -  عالی مناگق  زع  تجال  بی خانه شوولع  -5تبصنره  

ها  لامع تجالت، لامع عنرالها و م عکی نگهدعل  کاال، لامع عخرهوواصووی لع به صووولت ب خط حهوو  مول  به سووامانه

 گالعنری و لامع حمت و نقت علسال نما د.

ع ن مهوبه  شد)خ  د  ا ف وش کاال  مشومول عز گ  ق فضوا  مجاز  نیی مشمول لعا ت ضوعبط تعیین   -22ماده 

 باشد.می

 ول  و ف وش عموعل تمسیکی و نها  مأذون عز لعا ت مفا  ع ن مهووبه  ل خهووص کاالها  سازمان لمع   -23ماده 

 سو  ولی فقیه نیی علیعمی عست. 

) س  ال کاالها لع به صولت کامت و  قیق، قرت عز عتمام تش  فات گم کی  ل وعل کنند) موفف عسوت شمال  -24ماده 

سامانه لامع تجالت وعل  نما د و گم ک لمهول  عسالمی ع  عن موفف عست عگالعات شمال) س  ال کاالها  موضوم 

اچاق کاال و علز، عز سامانه ( قانون مرالز) با ق1۶(   ین نامه عل ع ی ما )  1۳ما )  « علف»ع ن  سرولعلعمت لع مطابق بند 

لامع تجالت  ل افت و مطابقت  نها با کاالها لع ب لسی نما د و  ل صولت مغا  ت، تا زمان لفع مغا  ت، عز ت خیص کاال 

 خو  عل  نما د.

حکر ع ن ما )  ل خهوص کاالها ی که با عسرفا ) عز ه گونه معافیت  ا تههیالت قانونی عز قریت م زنشینی  -1تبصره 

شو  نیی الزم عالل ع عست. ثرت شمال) س  ال کاالها  موضوم ع ن تره ) عز سو  سامانه لامع  ا مسوعنی وعل  کشول می
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تجالت با د به نحو  باشود که عمکان عسرعالم و تشخیص شمول معافیت  ا تههیالت مذکول ب ع  کاال توسط کاشفین  

 و ضابطین ف عهر باشد. 

 مال) س  ال باشد، شناسه لهگی   نه   ا  لج شد) مالک عمت خوعهد بو .چنانچه کاال فاقد ش -2تبصره 

پس عز ععالم وزعلت صونعت، معدن وتجالت، ضووعبط موضوم ع ن مهوبه  ل خهوص موع  عولیه و قطعات    -25ماده 

با هت ض    کاالها  مشومول نیی لال  خوعهد بو .  ل ع ن صولت، عالو) ب  لعا ت ضوعبط موضوم ع ن مهوبه، می 

انه لامع تجالت ثرت شووو . منظول عز کالب  ) شود)  ل تولید کاال  مشومول نیی  ل سوام   مهو   موع  عولیه و قطعات به 

 ض    مه  ، مییعن عسرفا ) شد) ه   ک عز موع  عولیه و  ا قطعات  ل تولید ه  قسر عز کاال  مشمول عست. 

 ل کسیه موعل  تخسف عز ضووعبط موضووم ع ن مهووبه و سا   ضوعبط م بوط به کاالها  موضوم قاچاق، عگ     -26ماده 

 قانون ععمال خوعهد شد. ۱۱و ت شد) باشد،  لخهوص ضرط کاال، مق لعت ما ) کنند) نها ی تحکاال به مه  

 ل کسیه موعل  تخسف عز ضووعبط موضووم ع ن مهووبه و سا   ضوعبط م بوط به کاالها  موضوم قاچاق،  ل     -27ماده 

 هد شد.قانون مرالز) با قاچاق کاال و علز، حکر ما ) مذکول لال  خوع ۲۲صولت حهول ش ع ط مق ل  ل ما ) 

محکومیت به ه   ک عز تخسفات موضووم ع ن مهووبه و سا   مهوبات م بوط به کاالها  موضوم قاچاق،    -28ماده 

عنوعن تخسف  ل ( قانون، به1۱( ما )  ۴چنانچه لفرالها  موضوم تره )   مانع عز عل ع  مجازعت ل ع ر علتکابی نیهوت. 

   مه عشد ععمال خوعهد شد.قوعنین و مق لعت   گ   علع  ل  مه   گ   باشد، ل

ع  شم لع پاسخگو ی به عسرعالمات  ل خهوص تخسفات موضوم ع ن مهوبه، سامانه لامع تجالت عست.  -29ماده 

زش و تعیین عل ها  موضووم ع ن مهووبه مکسفند ب ع  عح عز تخسف عز ضووعبط موضووم ع ن مهوبه    لسویدگی به پ وند) 

 لامع تجالت عسرعالم کنند. عز سامانه کاال  مشمول، عگالعات الزم لع

عالل ع بو ن ضوعبط عام مندلج  ل  سرولعلعمت عل ع  ضووعبط عخرهاصی مندلج  ل ع ن مهوبه مانع عز الزم  -31ماده 

هووو تال خ ۱۲۹۲1/ت1۶۱۱۳۴نامه شمال) ( قانون مرالز) با قاچاق کاال و علز موضوم تهو  1۱( علحاقی ما )  ۴تره )  

 هیأت وز  عن نیهت. 1۴/9۱/۹۲هو تال خ ۱۱۳۲۹/ ت19۳۳۱۹شمال)  و عصالحیه 9۹/11/1۶۹۱

عز عبالغ،  ما) پس 1۱ما) و گ و) ج   ۹ما)، گ و) و   ۲علف  شود)  ل ع ن مهوبه، ب ع  گ و)  ضووعبط تعیین  -31ماده 

 عالل ع خوعهد بو . الزم
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