
 قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

الحاق   ۳/ ۱۳۹۲/۱۰قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  (  ۱به عنوان تبصره به بند »ج« ماده )  ر یـ متن ز۱ماده

 :شود  یم

بنا   یمراجع قانون  ر یسا  ا ی  رانیوز  أتیقانون، بر اساس مصوبات ه  یاعطائ  ت یبه موجب صالح  یی ـ هرگاه کاال  تبصره 

مجاز مشروط است و حسب مورد   یورود آن ممنوع  شود، در حکم کاال   ایخاص، صدور    طیو شرا  اتیبه مقتض 

.مجاز مشروط است  ی مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کاال

.شود  یحمل و نقل و« حذف م   نهیقانون، عبارت »هز(  ۱ـ در بند »خ« ماده ) ۲  ماده

 :شود  یاصالح و سه تبصره به آن الحاق م  ر یقانون به شرح ز( ۱ـ بند »ز« ماده )۳ماده

 ر یسا  اینوع، جنس، تعداد، وزن    ث یذکرشده از ح  ی کاال  ات یاست که در آن خصوص  یـ اسناد خالف واقع: اسناد  ز

 ی جعل  ایو    د یننما  ق یمندرج در اظهارنامه تطب  ی کاال  ا ی(  یسند  ای  ی کیزیا محموله مکشوفه)اعم از فب  ات یخصوص

 .باشد

بر موارد ۱تبصره بندها   یـ عالوه  )  ی که در  و »ح« ماده  امور گمرک(  ۱۱۳»ج«  و   ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰مصوب    ی قانون 

از   شیب  زانی م   به  نوعهم  ا ی  نامهم  ی اضاف  یشود، وجود هرگونه کاال   ی آن، قاچاق محسوب م  یاصالحات بعد

 یقاچاق محسوب م  ز ین  اظهارشده  یحجم همراه کاال   ا یوزن    ا یتعداد    لیدر واحد کاال از قب(  %۱۵پانزده درصد) 

 نیکاال ممنوع نبوده و به موجب ا  کهی در صورت  ص،ی کمتر از آن قبل از ترخ  ای(  %۱۵پانزده درصد)  رتیشود. مغا

 ا ی(  ۱۰۸مقرر در ماده )   ی قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرا  گر ید  ن یقوان  ایقانون  

 .آن است  ی و اصالحات بعد  ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰مصوب    یقانون امور گمرک(  ۱۱۰)   هماد

براى دانلود بسته کامل سواالت آزمون کارگزارى گمرکى، اینجا کلیک نمایید

براى دانلود بسته کامل سواالت آزمون کارگزارى گمرکى، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/ES428


قبل از   رتیبند »ز« صرفاً درخصوص کشف مغا(  ۱موضوع تبصره )(  %۱۵تا پانزده درصد )   رت یمغا  زانی ـ م۲تبصره

 .شودیخارج شده قاچاق محسوب م ا ی  ص ی ترخ  یدرخصوص کاال   زانیبه هر م  رتیه مغااست و هرگون  ص ی ترخ

  ایوزن    ایتعداد    لیبه هر نحو، از قب  رتیمغا  هرگونه  نام، هم  ریغ  ایهم نوع    ریغ  یاضاف  یـ درخصوص کاال ۳تبصره

 ، ی قانون و قانون امور گمرک  نیدر ا  یاضاف  ی شود. کاال  ی قاچاق محسوب م  ص، ی جنس، چه قبل و چه بعد از ترخ

 .نباشد  ا یاظهارنامه باشد    ر مندرج د  ی واحد کاال  زانیاعم از آن است که محموله مکشوفه به م

 

بعد از عبارت  نی و همچن «یکیالکترون هیدییتأ ایقانون بعد از کلمه »اصل«، عبارت »( ۱ـ در بند »ژ« ماده ) ۴ماده

 ی ( و دفترچه عبور گمرکر ی)کارنه تیالمللنیب  یاچه حمل و نقل جاده)کابوتاژ(«، عبارت »دفتری »پروانه کران بر

 .شود یباشند،« اضافه م  دهیگمرک رس  د یی)کارنه دو پاساژ( که به تأهینقل  لیوسا

 

 :شود  ی اصالح م  ریقانون به شرح ز(  ۱ـ بند »ش« ماده )   ۵ماده

 ب یدر هر مرتبه تعق  نکهیاز سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از ا  ش یاست که ب  ی : شخص یحرفه ا  ی ـ قاچاقچ  ش

 .باشد  الیر(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ونیلی م  کصد یاز    ش یارز قاچاق در هر مرتبه ب  ا ینشده باشد و ارزش کاال    ایشده  

 

 ی عبارت »و اصالحات بعد«  ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰مصوب    یقانون بعد از عبارت »قانون امور گمرک(  ۲ـ در صدر ماده )  ۶ماده

 .شود  ی آن« اضافه م

 

عبارت »در مهلت   نیگزیجا  « ی مقرر در قانون امور گمرک  بیقانون عبارت »به ترت(  ۲ـ در بند »الف« ماده )۷ماده

به آن الحاق   ر یتبصره به شرح ز  کیشود و    یآن کاال« م  یمشروط بودن صادرات قطع  ایمقرر در صورت ممنوع و  

 :شود  یم



وزارت امور   شنهادیبا پ  ست،ین  ی که عدم ورود کاال عمد  ی)فورس ماژور( و موارد  هیموارد قوه قهر  قیـ مصاد  تبصره

 .رسد  ی م  رانیوز  أتیه   بیقانون به تصو  نیالزم االجراء شدن ا خیو ظرف سه ماه از تار  ییو دارا  یاقتصاد

 

و   یعبور داخل  هیعبارت »اعم از رو  «،ی عبور   یقانون، بعد از عبارت »محموله ها(  ۲ـ در بند »ب« ماده )  ۸ماده

 .شود  ی اضافه م  « یخارج

 

 :شود  ی تبصره به آن الحاق م  کیاصالح و    ریقانون به شرح ز(  ۲ـ بند »پ« ماده )۹ماده

 ی مجوزها  ا یو    یاسناد جعل  ایبا ارائه مجوزها    یکخروج کاال از اماکن گمر  ای  ص ی ترخ  ایـ اظهار کاال به گمرک و    پ

 تقلب   ایو    یتبان قیاز طر  شدهلیتحص   ای  ر یمتعلق به غ  ا یخالف واقع   ای  یتکرار  ای  ی منقض   ایباطل  

 :است  ریبند به شرح ز  ن یمذکور در ا  یـ منظور از مجوزها  تبصره

ثبت   ا یاعالم و    ق یآن به هر طر  افتیعدم امکان در  ا یعدم اعتبار    ا یبطالن    ل، یکه به هر دل  ی ـ مجوز باطل: مجوز۱

 شده باشد؛

 باشد؛   ده یکه زمان اعتبار آن به اتمام رس  ی : مجوز یـ مجوز منقض ۲

  شده مستهلک  زانیبه م  ن،یسقف مع  یدارا  ی که قبالً از آن استفاده شده باشد. مجوزها  ی : مجوز یـ مجوز تکرار۳

 شوند؛یمحسوب م  یتکرار

 که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛   یـ مجوز خالف واقع: مجوز ۴

از شخص صالح و   ریصادر شده و ارائه کننده، غ  ی شخص   ت یکه به اعتبار صالح  ی: مجوزریـ مجوز متعلق به غ ۵

 .باشد  ی و  ندهینما



 ی رقانونیصدور غ  ی برا  اعمال نفوذ  ایکه با پرداخت رشوه    یتقلب: مجوز  ا یو    ی تبان  ق یاز طر  شدهلیـ مجوز تحص  ۶

شده   لیتحص   نهایا  ر ینظا  ا ی  رمجاز یغ  یدسترس   ها،  )هک(، وارد کردن متقلبانه داده در سامانه  یاانهیمجوز، رخنه را

 .باشد

 

 ر یو سا یـ صنعت ی قانون، عبارت »به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجار( ۲بند »ث« ماده ) یـ به انتها۱۰ماده

 .شود  ی نقاط کشور« اضافه م

 

 :شود  ی اصالح م  ریقانون به شرح ز(  ۲ـ بند »ح« ماده ) ۱۱ماده

بدون   یرزاز استان  م  ی مبادالت مرز  ی قانون سامانده   التیشده مشمول تسه  ع یتجم   یواردات  یـ خروج کاالها   ح

 ی مسافر  یکاالها   ی تجار عیتجم   ایکاالها    نیا  یتجار   ع یتجم   ا ی  یقانون  فات یتشر  تیرعا

 

 :شود  ی به قانون الحاق م  ر یمکرر( به شرح ز۲ماده به عنوان ماده )  ک یقانون حذف و  (  ۲ـ بند »خ« ماده ) ۱۲ماده

 :شود  ی قاچاق ارز محسوب م  ر یمکرر ـ موارد ز  ۲ماده

توسط   یقانون  اراتیضوابط مربوط که در حدود اخت  تیخروج ارز از کشور، بدون رعا  ایـ ورود ارز به کشور    الف

 .شودیم  نیی پول و اعتبار تع  یشورا

  یتوسط شورا  یقانون  اراتی ضوابط مربوط که در حدود اخت  تی ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعا  ب

 .شودیم   نیی پول و اعتبار تع

صلح، مگر آنکه حداقل   ایفروش، حواله، معاوضه    د، یخر  ریدر کشور، تحت هر عنوان نظ  ی ـ انجام معامله ارز  پ

 ن یباشد. حکم ا  یمجوز از بانک مرکز  یدارا  ی و اعتبار  یمؤسسه مال  ایمجاز، بانک    یمعامله، صراف  نیاز طرف  یکی

 .در کشور باشند  ن یاز طرف  یکیاست که در زمان انجام معامله، حداقل    ی بند شامل موارد



واردکنندگان و   ر ینظ ی بانک توسط اشخاص ن یشده ا نییو در حدود ضوابط تع ی که با مجوز بانک مرکز ی معامالت

خارج ماده    ن یبند و بند »ت« ا  نیاز شمول ا  رد،یگ  یصورت م  یی کاال  یصادرکنندگان و معامله گران در بورس ها 

 .است

موکول شده    ندهیآ  ی روزها  ایآن به روز    یارز و ما به ازا  لیآن که تحو  ریغ  ای  یـ هرگونه معامله ارز توسط صراف  ت

تفاوت   هیتنها تسو  نیارز وجود نداشته است و قصد طرف  لیاز ابتدا قصد تحو  ایشود    یارز نم   لیمنجر به تحو  یول

 .ارز بوده است  مت یق

 ات یاشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عمل  یدر داخل کشور برا  ی خدمات ارز  ی ـ انجام کارگزار  ث

 .یاز بانک مرکز   یصراف

 .دینما  ی م  افتیارز معامله شده را در کشور در  یازااست که مابه  ی ـ کارگزار، شخص  تبصره

خالف واقع اطالعات مربوط به معامالت مذکور در   ایثبت ناقص    ا ی  یدر سامانه ارز   یـ عدم ثبت معامالت ارز  ج

 ی مجوز از بانک مرکز یدارا  یـ اعتبار  ی مؤسسه  مال  ایبانک    ، یسامانه توسط صراف  نیا

ارائه صورت حساب خر  چ به   یدارا  ایخالف واقع    د یارائه صورت حساب خر  ا یمعتبر    دیـ عدم  ناقص  اطالعات 

 ی مجوز از بانک مرکز  یدارا  یاعتبار  ـ   ی مؤسسه مال  ایبانک    ،یتوسط صراف  یمشتر

 ، یاز صراف ری غ ی فاقد مجوز ورود توسط اشخاص ا یمعتبر  دیارز فاقد صورتحساب خر ینگهدار ایـ عرضه، حمل  ح

 ی توسط بانک مرکز  ی نیی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیمجوز از بانک مرکز  یدارا  ی ـ اعتبار  یمؤسسه  مال   ایبانک  

ا ارزها  نیاز شمول  ارز درخصوص   ار یقانون در اخت  نیا  االجراءشدناز الزم  قبل که    ییبند خارج است. مالکان 

و فاقد صورتحساب   یبانک مرکز  یاز سو  یاعالم  یارز قابل حمل و نگهدار  تیمعاف  زانیم  بر  مازاد  و  اندداشته

( ۳ت در سامانه مذکور در تبصره)ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطالعا  نیا(  ۲معتبر موضوع تبصره)

 .ماده اقدام کنند  نیا



بانک مرکز  ی شخص حقوق  ،یـ صراف۱تبصره از  انجام عمل  ی است که  أخذ نموده است. مجوز   یصراف  ات یمجوز 

 .ستین  ر یبه غ  لیتوک  ای   یقابل واگذار  ی قیطر  چی است و به ه   یصراف  یقائم به شخص حقوق  یصراف

 ن یطرف  ، یری گیشناسه پ  ر ینظ  ی اطالعات  ی حاو   ی سامانه ارز  دی معتبر، رس  د یـ منظور از صورتحساب خر۲تبصره

 .باشد ی آن م  مه ی ضم  زیموضوع معامله ن  ی و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزها  زانیمعامله، م

مستمر و برخط   یمکلف است حداکثر سه ماه پس از الزم االجراء  شدن قانون دسترس  یـ بانک مرکز۳تبصره

واردکردن اطالعات   تیرا جهت ثبت معامالت با قابل  یبه سامانه ارز  یـ اعتبار   یها، بانکها و مؤسسات مال   یصراف

 .دیماده فراهم نما  ن یا(  ۲مندرج در تبصره )

 ی مالحظات شورا  تیقانون با رعا  نیالزم االجراء شدن ا  خیاز تار  مکلف است ظرف سه ماه  یـ بانک مرکز۴تبصره

مجاز ورود و خروج ارز   یرهایو مس  یقانون  فات یمجاز و تشر  ی ها  ینسبت به انتشار فهرست صراف  ،یمل  ت یامن  یعال

توسط بانک    دیبا  زین  یبعد  راتیی. هرگونه تغدیاقدام نما  یبانک مرکز  ینترنتیکشور و درگاه ا  یدر روزنامه رسم 

 .از طرق مزبور فوراً به اطالع عموم برسد  یمرکز

کرده است و فاقد  ن یی تع یقانون اراتیپول و اعتبار در حدود اخت  ی که شورا ی ضوابط ارز  ر یـ تخلف از سا  ۵تبصره

و آن ذکر نشده است به شرط احراز علم    یبرا  یضمانت اجرائ  نیقوان  ریسا  ایقانون    نیوصف مجرمانه بوده و در ا

 ی نقد  مهیبا استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جر  صالحیعمد در مراجع ذ

. شودیقانون محکوم م  نیا(  ۶۹موضوع ماده )  یهاتیچند مورد از محروم  ایموضوع تخلف و دو    چهارمکیمعادل  

پول و اعتبار   ی شورا  ی نییضوابط تع  تیبدون رعا  ران،یا  ج یاقدام به خارج کردن وجه را  ا یوارد کردن، خارج کردن و  

با استناد   صالحیشده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذ   نییشورا تع  نیا  یقانون  اراتی که در حدود اخت

 .شودیم   ریتخلف اخ  مه یمشمول جر  زیبه قرائن و امارات موجود، ن

آن به   یمعادل ارز  ا ی  ی درکنندگان کاال به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکصا  ه یـ کل  ۶تبصره

جهت   ا یاشخاص اقدام    ر ینسبت به فروش آن به سا  ی بانک مرکز  د ییبا تأ  ا یبفروشند و    یارزها را به بانک مرکز  ریسا



 ی فای. متخلف عالوه بر الزام به اندیااستفاده نم   یارز  التیتسه  یبازپرداخت بده  ایخود    یارز واردات کاال  نیتأم

موضوع   ی ها تی چند مورد از محروم  ا یپنجم موضوع تخلف و دو    ک یمعادل    ی نقد  مه یتعهد موضوع تخلف، به جر

معادل  ،یقطع حکم   ابالغ زمان از ماهتعهد ظرف سه ی فایشود. در صورت عدم ا ی قانون محکوم م نیا( ۶۹ماده )

 ی مرتکب افزوده م  ینقد  مه ی در زمان صدور حکم، به جر  یبانک مرکز  ی نرخ اعالم  نیارزش تعهد بر اساس باالتر

 ورو ی( ۳.۰۰۰.۰۰۰)  ونیلیاز سه م شتری که ارزش موضوع تخلف ب یتبصره صرفاً در موارد نیشود. تخلف موضوع ا

موضوع   یوحرفه ا  افته یسازمان    نیمربوط، مشمول عناو  طیتواند با تحقق شرا  یارزها باشد، م  ر یسامعادل آن به    ای

مرجع    ص یبا تشخ(  ۷و ) (  ۵)  یتبصره و تبصره ها  نیکه عدم رفع تعهد موضوع ا  ی. در صورتردیقانون قرار گ  نیا

 ن یموضوع ا  ت یدفع( باشد، محکوم  رقابلیو غ  ینیب  ش ی پ  رقابلیغ  ی به علت قوه قاهره )حادثه خارج   یدگیرس

 .شود   یها اعمال نم تبصره

  دیتمد  طیو شرا  ستیسال ن  کیاز    شی مهلت رفع تعهد که ب  لی از قب  یتبصره شامل موارد  نیا  یاجرائ  نامهنییآ

ارزها در سال   ریمعادل آن به سا  ای  وروی(  ۳۰.۰۰۰هزار )   یتا سقف س  تیآن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معاف

 ی ارزش ارز( %۶۰که کمتر از شصت درصد ) عهد ت زان یم ،یقانون امور گمرک( ۶۵موضو ع ماده ) ی کاال ت یمعافو 

  ن یا  یاجرائ  ی سامانه ها  نییرفع تعهد و تع  ی از روشها  یبیترک  ا ی  کیو نحوه انتخاب    یبند  تیاولو  ست، یصادرات ن

الزم االجراء    خ یاز تار  ماهکیو ظرف    هیوزارت صنعت، معدن و تجارت ته  یبا همکار  یتبصره، توسط بانک مرکز

 ی برا  یاتیمال  یها  تیمعاف  هیاز کل  یرسد. در هر صورت ، برخوردار  یم  رانیوز  أتیه   بیقانون به تصو  نیشدن ا

ا  ی فایا  زانیبه تناسب م  ی صادرات  ی و مشوق ها  زهیحاصل از صادرات و هرگونه جا  یدرآمدها   ن یتعهد موضوع 

 .تبصره است

 



طبق اعالم   یرنفت یکه ارزش ساالنه صادرات غ  ی سالِ بعد از زمان  یتبصره تا ابتدا  نیموضوع ا  یها   تیمحدود  اعمال

برابر ارزش ساالنه واردات کشور برسد، قابل (  ۱/۸هشت دهم )   ز یمم   کیاز    شی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ب

 . اجراء است

که تا مبلغ صد   ی در صورت  ی حکومت  راتیقانون تعز(  ۱۰موضوع ماده)  ی ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارز۷تبصره

تکب ارز باشد، مر   افت یدر زمان در  یبانک مرکز   ی نرخ اعالم  نیبراساس باالتر  الیر(  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)اردیلیم

 ی نقد  مه یبه جر  کسال، ی  تا  ماهاز شش  یرگانباز  تی از فعال  تیرفع تعهد نشده و محروم  زانیعالوه بر اعاده ارز به م

ارز، محکوم   افت یاز زمان در  یبانک مرکز  ینرخ اعالم  نیعدم رفع تعهد براساس باالتر  ای  یمعادل دوبرابر کسر

از آن   شیب  ای  الیر(  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  اردیلیصد م  معادل  یکه مبلغ عدم رفع تعهد ارز  ی. در صورتشودیم

رفع تعهد   زانیارز باشد، مرتکب عالوه بر اعاده ارز به م  افت یدر زمان در  یبانک مرکز   یعالمنرخ ا  ن یبراساس باالتر

فعال   تینشده و محروم تعز  کیاز    یبازرگان  تیاز  به حبس  ماده)   ی ریتا ده سال،  پنج موضوع  قانون (  ۱۹درجه 

 ن یتعهد براساس باالتر  فع عدم ر  ا ی  یمعادل دوبرابر کسر  زانی به م  ی نقد  ی و جزا  ۱۳۹۲/۲/۱مصوب    ی مجازات اسالم

هرگونه اقدام به   ا یو    ی که رفع تعهد ارز  ی. در صورتشودیارز، محکوم م  افت یاز زمان در  ی بانک مرکز  ینرخ اعالم

 ی اظهارشیب  ایکاال و    یارزش اظهار  بودشیب  قیاز طر  ایخالف واقع باشد و    ای  یاز اسناد جعلمنظور، با استفاده    نیا

موضوع تعهد باشد، مرتکب  ی مکشوفه با کاال  ا یاظهارشده  ی در کاال رت یمغا ا یبه گمرک و  مقدار کاال  ا یدر تعداد 

ارز به م اعاده  بر  بازرگان  زانیعالوه  ابطال دائم کارت  درجه چهار موضوع   ی ریبه حبس تعز  ،یرفع تعهدنشده و 

 ن یرفع تعهد براساس باالتر  م عد  ای  یمعادل سه برابر کسر  زانیبه م  ینقد  ی و جزا  یقانون مجازات اسالم(  ۱۹ماده)

شمول   ی. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، مالک براشودیارز، محکوم م  افت یراز زمان د  ی بانک مرکز  ینرخ اعالم

 .ستیمحسوب شدن مرتکب ن  یاتبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه  نیا

ارز واردات   نی از روش »تأم  ایکرده و    افتیماده را در  نیا(  ۶که جهت واردات کاال، ارز موضوع تبصره )  یشخص 

 .باشدیتبصره م  نیمشمول احکام ا  زیاده نموده است نخود« استف یکاال



 ن یرا از شمول ا  یقیمصالح کشور موارد و مصاد  ایحسب ضرورت    تواندیم  ،یمل  تیامن  یعالیـ شورا  ۸تبصره

 .دینما  یدائم مستثن  ا یآن به صورت موقت    یها ماده و تبصره

 

تبصره به عنوان   کیاصالح و  (  ۲آن به تبصره ) (  ۳قانون حذف و شماره تبصره ) (  ۷ماده )(  ۲ـ تبصره )۱۳ماده

 :شود  یماده الحاق م   نیبه ا  ریبه شرح ز(  ۳تبصره )

 یشورا  صی که به تشخ  یجز در موارد  ی منابع و مصارف ارز  تیریـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مد۳تبصره

واردکنندگان کاال موظفند   هیکل  د،یمصالح کشور اقتضاء نما  ایضرورت    ی مل  ت یامن  یعالیشورا  ایکشور    تیامن

 ن یا( ۶سامانه موضوع بند »الف« ماده ) در ص،یخود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخ یواردات ی منشأ ارز کاال

 ی اطالعات منشأ ارز، بالفاصله و در خصوص کاالها  افت یموظف است پس از در  ی . بانک مرکزندیقانون اظهار نما

آن اقدام   یو چهار ساعت نسبت به بررس   ست یحداکثر ظرف ب  یفور   ازیمورد ن  ایاالشتعال    عیالفساد، سر  عیسر

معتبر به اطالعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت   یر یشناسه رهگ  ،یابراز  عاتنموده و در صورت صحت اطال

. حکم ستی درگمرک ن  ص ی تبصره قابل استناد جهت ترخ  نیموضوع ا  ی ریشناسه رهگ  ت افیسفارش تا قبل از در

 .ستین  ی قانون امور گمرک(  ۴۲مقررات ماده )  ی ماده مانع از اجرا  نیا

 

 ی ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره ها(  ۱اصالح و تبصره آن به عنوان تبصره )  ریقانون به شرح ز(  ۳ـ ماده ) ۱۴ماده

 :شود  یالحاق م به آن  (  ۳و ) (  ۲)

 یهماهنگ  ،یز یو مبارزه با قاچاق کاال و ارز و برنامه ر  یر یشگیپ  ،یدر حوزه امور اجرائ   یاستگذاریـ به منظور س۳ماده

ا در  نظارت  مرکز  نیو  ستاد  وز  یموارد،  از  متشکل  ارز  و  کاال  قاچاق  با  امور   ،یدادگستر  رانیمبارزه  اطالعات، 

نفت، بهداشت،   ،ی جهادکشاورز  ،یکشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرساز  ،ییو دارا  ی اقتصاد

 ی معاونان ذ  ا یاطالعات    ی و ارتباطات و فناور  ی دست  عیو صنا  یگردشگر   ، یفرهنگ  راثیم  ، یدرمان و آموزش پزشک



به انتخاب   یاسالم  یرامجلس شو  یو حقوق  یو قضائ  ی اقتصاد  یها   ونیسیعضو کم   ندگانیربط آنان و دو نفر از نما

 یما یصدا و س  ،ی کیو فروش اموال تمل  ی جمع آور  ،ی حکومت  راتیتعز  یسازمان ها   یناظر و رؤسا  وان مجلس به عن

سازمان اطالعات سپاه پاسداران    سیمسلح، رئ  یروهایستاد کل ن  سیکل کشور، رئ  یبازرس  ران،یا  یاسالم  ی جمهور

انتظام  ،یانقالب اسالم و گمرک   یمرکز   مه ی ب  ، یزکل بانک مرک  ی رؤسا  ران،یا  یاسالم  ی جمهور  ی فرمانده کل 

سازمان برنامه و بودجه   سیرئ  ران،یمرکز آمار ا سیرئ  ران،یاستاندارد ا  ی سازمان مل  سیرئ  ران،یا  یاسالم  ی جمهور

 ی اتاق تعاون مرکز  س یرئ  ران،یاتاق اصناف ا  سی رئ  ران،یا  یو معادن و کشاورز  ع یاو صن  یاتاق بازرگان   س یکشور، رئ

 یو  ژهیو  ندهینما  ایجمهور    سیرئ  استیبا ر  هیقوه قضائ  سیرئ   اری تام االخت  ندهیدادستان کل کشور و نما  ران،یا

ماده    نیستاد در ا  فیجمهور در موضوعات مرتبط با وظا  سیرئ یستاد پس از امضا   نی. مصوبات اگرددیم  لیتشک

 .الزم االجراء است  رانیا  یاسالم  ی جمهور  یانتظام   ی و فرمانده   یاجرائ  ی دستگاهها  یتمام   یبرا

و سازمان   ینظام   ی روهاین  ه،یو مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله قوه قضائ  ی ریشگیمرتبط با امر پ  ی دستگاهها  ریسا

 .باشند  یبا ستاد م  یموظف به همکار   یبا إذن رهبر   رانیا  یاسالم  ی جمهور  ی مای صدا و س

اعم از   یکه باشند، با هر رفتار  یدر هر رتبه و مقام  یعموم   ایو    یدولت  ن یمأمور  ا ی  نیمستخدم  ن،ی از مسؤول  کیهر

به   ق یطر  نیو از ا  ندینما  فه یاهمال در انجام وظ  ا یو    ندیترک فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نما  ایفعل  

از   ایاست و    دهیرس  بیمقررات و ضوابط به تصو  ن، یاناز مصوبات ستاد که در چهارچوب قو  ، یجزئ  ا ی  یصورت کل

 ک یهر    ی از زمان بند  ا یقانون و    ن یا  یاجرا   ی در راستا  ران یوز  أتی مصوبات ه   ا یقانون    نیاحکام مقرر در ا  ا ی  فیوظا

 ن ییتع  یدتریمجازات شد  نیقوان  ریسا   ایقانون    نیکه در ا  یدر صورت   ند، یاستنکاف نما  ا یاز موارد مذکور تخلف  

 یشوند. در صورت راه انداز  ی محکوم م   ی و عموم  ی دولت  خدمات   از  موقت   انفصال  سالتا پنج   ک یباشد، به    هنشد

مذکور و   یسامانه ها  قیمربوطه از طر  فیدستگاهها موظف به انجام وظا  ی قانون، تمام  نیموضوع ا  یاسامانه ه

سامانه ها   ن یا  قیاز طر  ت یو فعال  صالات  ،یالزم جهت بهره بردار  رساختیز  جادیا  یدادن صرف بودجه برا  تیاولو

 ل یاست و منوط به تکم   ی شده فور   یراه انداز  ی نسبت به قسمت ها  ف یتکال  ن یانجام ا  ، یهستند و پس از راه انداز 



 کصد یاصل    تیبا رعا  زیکننده ن  یدگیباشد. مراجع رس  یسامانه ها  نم   یشده برا  فیتعر  یشدن تمام اجزا  یو اجرائ

 .ماده هستند  نیمشمول حکم موضوع ا  یقانون اساس(  ۱۷۰و هفتادم )

 ز یو اداره جلسات و ن  ل یدر جلسات ستاد و نحوه تشک  م یو اتخاذ تصم   ت ینامه مربوط به نصاب رسم   ن ییـ آ۲تبصره

شود و   یم  هیستاد، توسط ستاد ته  رخانهیدب  یلیتفص   فیو شرح وظا  یو مال  یادار  التی و تشک  یساختار سازمان

 .رسد  یم   رانیزو  أتیه  بیقانون به تصو  نیالزم االجراءشدن ا  خ یظرف سه ماه از تار

 ی قانون منصوب م  نیالزم االجراء شدن ا  خ یماه از تار  کیکه ظرف    ی و  ژهیو  نده ینما  ای  جمهور   س ی ـ رئ۳تبصره

 .باشد  ی جلسات ستاد م ی بار مکلف به برگزار  کی شود، حداقل هر دوماه  

  ن ییمقرر در آ باتیترت  تیجلسه و رعا س یبه عنوان رئ یو ژهیو  ندهینما ایجمهور و   سی ستاد با حضور رئ جلسات

 .ابدی  ی م  ت یماده رسم   نی ا(  ۲وضوع تبصره )نامه م

 

( ۵از قاچاق« به قبل از ماده )  ی ریشگیآن حذف و عنوان »فصل دوم ـ پ  ی قانون و تبصره ها(  ۴ـ ماده ) ۱۵ماده

 .شود  ی قانون منتقل م

 

 . شود  یحذف م(«  ۱۱قانون، عبارت »بند »ب« ماده )(  ۵ماده )(  ۴ـ در تبصره )۱۶ماده

 

 :شود ی الحاق م  ریبه قانون به شرح ز(  ۱مکرر  ۶ماده به عنوان ماده)  کیـ  ۱۷ماده

تجارت   یندهایدر فرآ  یـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابالغ مقررات تجار۱مکرر  ۶ماده

را ظرف سه   « ی آن، »سامانه مقررات تجار  مینامه مقررات صادرات و واردات و ضما  نییور در آ مقررات مذک  رینظ

 ن یوزارت موظف است آخر  ن ی. ادینما  یبردار  هو بهر  یراه انداز  جاد،یقانون، ا  نیالزم االجراء شدن ا  خ یماه از تار

ب  یمقررات تجار  الکترون  ستیرا حداکثر ظرف  به کلو برخ  یک یو چهار ساعت به صورت  که   ییدستگاهها  هیط 



و    رانیتوسعه تجارت ا  ینظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان ها   ای  یاعمال مقررات تجار  تیمسؤول

مزبور موظفند به محض ابالغ، مقررات مذکور را به صورت   یو دستگاهها  دینما  ابالغ  رانیا  ی اسالم  ی گمرک جمهور

 .ندیاعمال نما  یسامانه ا

به   ی مذکور را در اسرع وقت جهت اطالع رسان  ی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجار ۱تبصره

 .دیمنتشر نما  یمقتض   ق یعموم مردم به طر

 ن یمنوط به ابالغ در ا  یماده، الزم االجراء شدن مقررات تجار   نیاز سامانه موضوع ا  یـ پس از بهره بردار۲تبصره

از   یاست. مقررات شرع  یضوابط قانون مدن  تیمنوط به رعا  نیآن است و در مورد قوان  یسامانه و انتشار عموم

منوط   ، یمربوط به مسائل تجار  یمقررات شرع  نبود  االجراءآن خارج است و الزم  ی هاماده و تبصره  نیشمول ا

ماده، وزارت صنعت،   نیاز سامانه موضوع ا  یبردار. در صورت فراهم شدن امکان بهرهستیج در سامانه نبه در

 .کشور اعالم کند  یروزنامه رسم  قیامکان را از طر  نیمعدن و تجارت موظف است مراتب ا

 

 :شود  ی به قانون الحاق م  ریبه شرح ز(  ۲مکرر  ۶ماده به عنوان ماده)  کیـ  ۱۸ماده

ربط ظرف دوماه از   ی ذ  ی اجرائ  ی دستگاهها  ی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکار ۲مکرر   ۶ماده

کاال، امکان صدور قبض انبار و حواله  یسامانه جامع انبارها و مراکز نگهدار ق یقانون، از طر ن یالزم االجراء شدن ا

 ل یاز قب  یکه اسناد مزبور متضمن اطالعات  ی به نحو  ؛دیماکاال فراهم ن  یانبارها و مراکز نگهدار  هیکل  یانبار را برا

و زمان صدور سند   خی و تار  رندهیگ  لیدهنده، تحو  لیتحو  ،یکاال، مالک کاال، محل نگهدار  ی فیو ک  یاطالعات کم

اده، م  نیکاال و خروج کاال از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع ا  یباشند. ورود کاال به انبارها و مراکز نگهدار

معادل   ا ی  الیر(  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   ونی لیم  کصد ی  زانیبه م  ی نقد  مه یبه جر  کنندهینگهدار  ت ی مستوجب محکوم

 ی کاالها  یکنندگان تجار  ینگهدار  هیباشد، است. کل  شتریموضوع تخلف، هرکدام که ب  ی چهارم ارزش کاال  کی

 ق یبازار است و از طر  می ستاد تنظ  ایو ارز    ستاد مبارزه با قاچاق کاال   ص ی آنها، به تشخ  قی مصاد  نیی که تع  یضرور



 افتیکاال در سامانه مذکور و ارائه و در  ی اطالعات نگهدار  ی شود، ملزم به ثبت آن  ی ابالغ م  ی سامانه مقررات تجار

شده است، ثبت  یکه شناسه کاال در مورد آنها اجرائ ییماده هستند. در خصوص کاالها نیقبض و حواله موضوع ا

قبض   افتیو ارائه و در  یضرور   یاطالعات کاالها   یاز ثبت آن  یشود. استنکاف عمد  یاساس انجام م  نیاطالعات بر ا

 االجراء   الزم  از  پس  ماهقانون است. شش  نیا(  ۱۸ماده ) (  ۴مقرر در تبصره )  یو حواله آنها مستوجب ضمانت اجراها

 یعالیکه شورا  یماده معتبر است. جز در موارد  نیموضوع ا  ی کینقانون، صرفاً قبض و حواله الکترو  نیا  شدن

 ی اشخاص و دستگاهها  هیکند، کل  یم   نییتع  یدولت  ای  ی اعم از بخش خصوص  ی در خصوص هر شخص   یمل  تیامن

و فروش اموال    ی سازمان جمع آور  ،یانورد یسازمان بنادر و در  ران،یا  یاسالم  ی از جمله گمرک جمهور  یاجرائ

مقررات   یاجرا  به  موظف   له، با إذن معظم  ه یفقیول  یمأذون از سو  یها و نهاد  ی ردولتیغ  یعموم   یو نهادها   ی کیتمل

خروج کاال( و قبض   جکیخروج کاال از انبار )ب  ی کیخود مکلفند تنها حواله الکترون  ی ندهایماده هستند و در فرآ  نیا

 ی ها  مهیجر  زیمالک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل وار  انبار استعالم شده از سامانه مذکور را

شود، ظرف دوماه از   ی م  نهیکل کشور در محل سامانه مذکور هز  یبه خزانه دار  زیماده که پس از وار  نیموضوع ا

 رانیوز  أتیه  بیشود و به تصو  یم  نییقانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تع  نی الزم االجراء شدن ا  خیتار

 .رسد  یم

ضمانت   مه، یب  ر یهرگونه خدمات نظ  یکند، ارائه عمد   یم  نییتع  یمل  ت یامن  یعالیکه شورا  یـ جز در موارد  تبصره

قانون نسبت به آنها ارتکاب   نیا  تخلفات موضوع  ایو    میکه جرا  ییقطعات به کاالها  نیو تأم  ری(، نصب، تعم ی)گارانت

  نیقوان  ریسا  ایقانون    نیکه در ا  یمحسوب و در صورت  خلفتخلف صورت گرفته، ت  ایاست، با علم به وقوع جرم    افتهی

 ی تا دو برابر ارزش کاال   کیمعادل    ینقد   مهی نشده باشد، مستوجب جر  ن ییتع  یدتریشد  یآن ضمانت اجرا  یبرا

 .موضوع تخلف است

 

 :شود  ی اصالح م  ریقانون به شرح ز(  ۱۱بند »ب« ماده )(  ۲ـ تبصره) ۱۹ماده



 ن ییشود و مطابق آ  ی م  ینیب  شیپ  یبند هر ساله در بودجه سنوات  نیحکم موضوع ا  یاجرا   یها   نه یـ هز۲تبصره

 ی رسد، به مصرف م  یم  رانیوز  أتیه   ب یشود و به تصو  یم  هیته  یستاد و وزارت دادگستر  شنهادیکه به پ  ینامه ا

 .رسد

 

 :شود  ی اصالح م  ریقانون به شرح ز(  ۱۸ماده )( ۱ـ بند »ت« و تبصره )۲۰ماده

اقدام به خروج ارز،   ای  ی ارز خروج  ینقد  مه یآن و جر  ی الیر  یتا دو برابر بها  کی  ،یارز ورود  ینقد  مه یـ ارز: جر  ت

 مه یارز به عنوان جر  یال یر  یموارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بها  ریآن و در سا  یال یر  ی دو تا چهار برابر بها

( ۱ارز موضوع بند»د« ماده)   یقانون، بها  ن یدر ا  ی الیر  ی بها  نیی تع  ی محاسبه ارز برا  اری گردد. مع  ی أخذ م  ینقد

 ک یکل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفک  یالیه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل رک  یقانون است و در صورت   نیا

 ات مجاز  نییتع   ی کل ارز موضوع قاچاق مبنا  یالیموضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ر  یارزها  زانینوع و م

 .است

ماده ممنوع و مرتکب عالوه بر ضبط کاال به حداقل مجازات   نی قاچاق موضوع ا  ی فروش کاال  ایـ عرضه  ۱تبصره

 یمجاز ی فضا ا یرسانه ها  ق یقاچاق از طر ی فروش کاال ا یشود. چنانچه عرضه  ی ماده محکوم م ن یمقرر در ا ی ها

عالوه بر ضبط کاال به دو برابر ارزش   رتکب م  رد، یتلفن صورت پذ  ا یو    امک ی پ  ایتارنما    ، یشبکه  اجتماع   لیاز قب

 .شود یقاچاق محکوم م   یالکا

 

 :شود  ی اصالح م  ریآن به شرح ز  یقانون و تبصره ها (  ۲۰ـ ماده )۲۱ماده

و   ی نیزم  ،یقانون اعم از آب   نیا(  ۱۸ارز قاچاق موضوع ماده )  ای مورد استفاده در حمل کاال    ه ینقل  لیـ وسا۲۰ماده

حامل اضافه   ی نقد   مهیبه جر  ه ینقل  لهیمقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وس  ی و عالوه بر مجازات ها  ف یتوق  ییهوا

معادل   ه، ینقل  له یمعادل ارزش وس  ی قاچاق باشد، به جا  رز ا  ا یاز ارزش کاال    ش یب  ه ینقل  لهیشود. اگر ارزش وس  یم



آن، در (  ۳تبصره)  ماده و   ن یشود. اعمال مجازات موضوع ا  ی حامل اضافه م  ی نقد  مه ی ارز قاچاق به جر  ا یارزش کاال  

امکان مخالفت   ن یارز قاچاق شده باشد و همچن  ایاست که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کاال    یصورت

 .انجام آن را داشته باشد  با

مورد حکم   ی نقد  مه ی احکام، جر  یاجرا  ه یابالغ احضار  خ یظرف ده روز از تار  ه یکه محکومٌ عل  یـ در صورت۱تبصره

به   یبرداشت و مابق  هینقل  له یاز محل فروش وس  ی نقد  مه یضبط و جر  ه ینقل  لهیقانون را نپردازد، وس  نیموضوع ا

 .شود  ی مالک مسترد م

قانون   ن یا  ینقد  ی معادل حداکثر جزا  ینقد   قهیماده، وث  نیموضوع ا  ی خودرو  ف یـ چنانچه متهم پس از توق۲تبصره

 .شود   ی م  فیرفع توق  هینقل  له یاز وس  د، ینما  عیرا تود

از   یارز قاچاق باشد و از قرائن  ا یاز مرتکب حمل کاال    ری غ  یمتعلق به شخص   ه،ینقل  لهیکه وس  یـ در صورت۳تبصره

ارز قاچاق   ای ارتکاب حمل کاال    یبرا  ه ینقل  لهیثابت شود با علم و اطالع مالک وس  یجاساز  ا یسابقه مرتکب    لیقب

باشد،   اوردهیو داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل ن  الع مالک پس از علم و اط  ا یحامل قرار گرفته است    ار ی در اخت

 ی اضافه م  ز یمالک ن  ینقد  مهیماده به جر  نیموضوع ا  ینقد  مه ی مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جر

 .دشو

ارز قاچاق   ا یکاال    ارتکاب حمل  لیصاحب آن به دل  ا ی  المالکبالصاحب، مجهول  هینقل  لهیکه وس   یـ درصورت۴تبصره

و أخذ مجوز   یبا هماهنگ  ایو    شودیم   لیتحو  هیفقیول  یبه نهاد مأذون از سو  هینقل  له یوس  نیباشد، ع  یمتوار

رسد و وجوه حاصل از آن به   ی به فروش م  یک یو فروش اموال تمل  یفروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آور 

 .ود شیم  زیوار  ه یفق  ی ول  یحساب نهاد مأذون از سو

 .شود  ی محسوب نم   هینقل  له ی( جزء وسنریـ بارگنج)کانت  ۵تبصره

ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته اند، پس  ایحمل کاال  یحامل مسافر که برا  یعموم هینقل ل یـ به وسا  ۶تبصره

و راننده، اجازه   ه ینقل  له یارز قاچاق و أخذ مدارک وس  ا یکاال و    فی بر کشف قاچاق، توق  یصورتجلسه مبتن   م ی از تنظ



تبصره   نیشود. دستورالعمل مربوط به ا  یم  فیمقصد توق  به  دنی پس از رس  هینقل  لهیشود و وس  یداده م  ریادامه مس

 .شود  یو ابالغ م  هیقانون، توسط ستاد ته  ن یالزم االجراء شدن ا  خ یظرف سه ماه از تار

 ا یارتفاع    شیقاچاق مانند افزا  یحمل کاال  ا یبه صورت نامتعارف جهت قاچاق کاال    هینقل  له یوس  ر ییـ تغ۷تبصره

در زمان استفاده    نکهیمذکور به هر نحو، صرف نظر از ا  هینقل  لیوسا  ی نگهدار  ایاستفاده و    ن یجاساز و همچن  هیتعب

قانون (  ۱۹درجه پنج موضوع ماده )   ینقد   ی جزا  ب نباشد، مستوج  ا یقاچاق باشد    ی کاال  ی محتو  ، ینگهدار  ا یو  

و در صورت تکرار، به ضبط   هینقل  لهیخواهد بود. عالوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصالح وس  یمجازات اسالم

از مرتکب بوده و عدم علم و   ریغ  یمتعلق به شخص  هینقل  لهیکه وس   ی محکوم خواهد شد. در صورت  هینقل  لهیوس

پس از اصالح توسط مرتکب به مالک   لهیپس از علم و اطالع احراز شود، وس  یارنده واقدام بازد  ایاطالع مالک و  

آن   متیو استرداد به مالک، معادل ق  ه ینقل  لهیمرتکب به اصالح وس  تیمسترد و در موارد تکرار، عالوه بر محکوم

 ر یسا  ایقانون    نیمقرر در ا  یها   زاتتبصره با مجا  نیموضوع ا  یها    شود. مجازات  ی مرتکب اضافه م  ینقد  ی به جزا

 .ستیآنها ن  یجمع شده و مانع از اجرا  نیقوان

 

 :شود  یاصالح م  ر یقانون به شرح ز( ۲۱ـ صدر ماده ) ۲۲ماده

برابر تشخ  نیا(  ۱۸ارز مکشوفه موضوع ماده)   ایقاچاق و    یکه ارزش کاال  یـ در صورت۲۱ماده  ه یاول  ص یقانون، 

متهم   ی در صورتجلسه کشف به امضا  د یکمتر باشد با ق  ای  الیر(۵۰.۰۰۰.۰۰۰)   ونیلیدستگاه کاشف معادل پنجاه م

کاال ضبط و به همراه صورتجلسه  د،و حسب مور د یرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف ق یم

به حساب مشخص شده توسط بانک   شود و ارز مکشوفه   ی م  لیتحو  ی کیو فروش اموال تمل  ی به سازمان جمع آور

 .گردد ی از اوراق به متهم ابالغ م  یو رونوشت  زیوار  رانیا  ی اسالم  یجمهور  یمرکز

 

 :شود  ی الحاق م  ریمکرر( به قانون به شرح ز۲۵ماده به عنوان ماده)  کیـ  ۲۳ماده



زغال   ا ی  زمی خارج کردن چوب، ه   ایخروج و    ی اقدام برا  ، یفروش، نگهدار  د، یمکرر ـ حمل، عرضه، خر۲۵  ماده

مصنوعات منابع   ایمحصوالت و فرآورده ها    ریاعمال در مورد سا  نیمطلقاً و ارتکاب ا  ی حاصل از درختان جنگل

صالح ممنوع است و مرتکب   ی ذ  مرجع پروانه از    لیبدون تحص   ، یبه قصد تجار  ی اه یو گ  ی اعم از جانور  یعیطب

قانون و   نیا(  ۲۶و ) (  ۲۵ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد )   مزبور و آالت و   ی عالوه بر ضبط کاالها

 یشده است مشمول مجازات ها و احکام مقرر برا  ینیب  ش ی پ  ن یبه موجب قوان  یشتریکه مجازات ب  ی موارد  ریسا

اقالم ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت   دی شود. چنانچه خر  ی مجاز مشروط م  یقاچاق کاال 

 .ماده خارج است نیگرفته باشد از شمول ا

ماده که طبق قانون   نیموضوع ا  ی کاالها  ینگهدار  ا یفروش و    ا ی  دیخر  ا یعرضه    ای  گریـ انتقال به نقطه د۱تبصره

مرتبط   نیقوان  ر یسا  ای  ی الحاقات بعد  با اصالحات و  ۲۵/ ۵/ ۱۳۴۶از جنگل ها و مراتع مصوب    ی حفاظت و بهره بردار

توسط سازمان   گر یجهت مصارف مجاز د  ایو    جنگل مجاور    یدهکده ها   ا ی  نانیجنگل نش  ییمصرف مجاز روستا  یبرا

 ن یاختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و عالوه بر ضبط ا  گرید  یمراجع قانون ر یسا  ایجنگل ها و مراتع  

شود.   ی ماده محکوم م  نیاستفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اکاالها و آالت و ادوات مورد  

 ی هاطیانتقال به مح  ایمجاور جنگل    ی هادهکده  ای  نانینشجنگل  یی روستا  یشخص   فحکم مذکور شامل مصر 

 .شودیمشابه نم   ت یوضع  یمجاور دارا

 .شود  ی قانون رفتار م  نیا(  ۲۰حامل اقالم فوق، مطابق ماده )   هینقل  لیـ در خصوص وسا ۲تبصره

ماده و اعالم   نیموضوع ا  یقانون در خصوص کاالها  نیا(  ۴۷ـ مرجع پاسخ به استعالمات موضوع ماده ) ۳تبصره

 .است  ستیز  طیسازمان حفاظت مح  ای  ی کاالها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورز  ن یا  هیفهرست ارزش اول

 .شود  یقانون اعمال نم   نیا(  ۲۱قانون، مفاد ماده)  نیا(  ۲۷ماده و ماده )  نیوص تخلفات موضوع اـ در خص ۴تبصره

 

 :شود  ی ماده، واژه »ساخت« حذف م   ن یا(  ۱اصالح و در تبصره )  ر یقانون به شرح ز( ۲۷ـ متن ماده )۲۴ماده



 

و قطعات آنها، مواد   ی پزشک  زاتیصادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجه  ا یـ هرشخص که اقدام به واردات  ۲۷ماده

اول  ایو    یو بهداشت  یشیآرا  ،یدنیآشام  ،یخوراک  یو فرآورده ها  انجام تشر  هی کل  هی مواد   فات یاقالم مذکور بدون 

ه مجازات ب  دیمقررات مربوط نما  ای  فات یتشر  ت یامذکور بدون رع  ی مبادرت به ساخت کاالها  ایو    دینما  یقانون

. حکم ستی وارده ن  یو خسارت ها   هی مجازات مانع از پرداخت د  نیشود . ا  یمحکوم م  ریقاچاق به شرح ز  یکاالها 

دانشگاهها  ی شگاه یو مصارف آزما یعلم قات یجهت انجام تحق  د یتول ا یماده شامل اقدام به واردات، صادرات و  نیا

و در   یالزم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  یبا أخذ مجوزها  یپژوهش  ایو    ی، آموزش یو مؤسسات علم 

 .شودیدر حدود متعارف آن نم   یرتجاری و غ  یشامل مصارف شخص   زیحدود متعارف آن و ن

(، مکمل ها، ملزومات و کیولوژی)ب  یستیز  ی فرآورده ها  ،ییمکشوفه شامل اقالم دارو  یکه کاال   ی ـ در صورت  الف

ممنوع   ی اقالم باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کاالها   نیا  ه ی مواد اول  ا یعات آنها و  و قط  ی پزشک  زاتیتجه

 .باشد  یقانون م  نیا(  ۲۲موضوع ماده ) 

مواد   ا یو    یو بهداشت  یشیآرا  ، یدنیآشام  ، یخوراک  ی مکشوفه شامل مواد و فرآورده ها   یکه کاال   ی ـ در صورت  ب

مذکور   یکاالها   یکننده مکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف انسان  ی دگیاقالم مذکور باشد، مرجع رس  هیاول

استعالم پاسخ دهد. هرگاه  نیروز به ا هموظف است ظرف د یاقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

گردد، عمل مرتکب   یرف انساندر خصوص مص   یو درمان  یبهداشت  ی مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزها   ی کاال

 ی مکشوفه، کاال  یصورت کاال   نیا  ریشود و در غ   ی قانون م  نیا(  ۱۸مشمول مجازات مندرج در بند »ب« ماده )

 ی مضر به سالمت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کاالها  ا یمصرف گذشته و    خ یفاسد، تار  ،یتقلب

 .باشد  ی ممنوع م

 

 :شود  ی الحاق م  ریبه قانون به شرح ز(۲مکرر  ۳۳و )(  ۱مکرر   ۳۳واد ) ـ دو ماده به عنوان م۲۵ماده



 د، ینما  ی کند که داللت بر صادرات صور  ی از اسناد  یبهره بردار  ا یاقدام به ارائه    یـ چنانچه شخص ۱مکرر   ۳۳ماده

ل دو معاد  ینقد   مهیمرتکب شده  به جر  ی انجام صادرات صور  ی که در راستا  یعالوه بر مجازات  جرائم و تخلفات

 .گردد  ی مذکور محکوم م  ی برابر ارزش کاالها

آن محسوب شود  یواگذار ایفروش  د، یکه عرفاً اجاره، خر یـ هرگونه معامله راجع به کارت بازرگان۲مکرر ۳۳ماده

به   نی مرتکب  ایتحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب    یگرید  یاز منافع کارت بازرگان  یهرگونه بهره بردار   زیو ن

 :شوند  ی مجازات م  ریشرح ز

معادل نصف ارزش کاال عالوه بر ضبط کاال و پرداخت   ینقد  مه یبهره بردار: پرداخت جر  ای  رندهیـ انتقال گ  الف

 .خسارت وارده به دولت ی تضامن

 یشده عالوه بر ابطال کارت بازرگان  لیتا دو برابر منافع تحص  کی معادل    ی نقد  مه یجر  پرداخت:  دهندهـ انتقال  ب

 .خسارت وارده به دولت  ی و پرداخت تضامن

و   یصدور کاال نگردد، عالوه بر ابطال کارت بازرگان  ایورود    یبه اقدام برا  یکه اعمال فوق منته  یـ در صورت   پ

 ن یاز مرتکب  کیهر    ال،یر(  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ونیلیتا پانصد م  الی ر(  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ونیلیم   ستیاز دو  ینقد   مهیجر

 .شوند  یمحکوم م   نقانو  ن یا(  ۶۹موضوع ماده )   ی ها تیچند مورد از محروم ایبه دو  

 .ستین  نیقوان  ر یمقرر در سا  ی مجازات ها  یماده مانع از اجرا  نیـ اعمال مقررات ا تبصره

 

کشور«   ی قبل از عبارت »حفاظت گمرک ها  گان« یآن، واژه »(  ۱قانون و تبصره )(  ۳۷ـ در صدر ماده ) ۲۶ماده

 .شود  یم  لیتبد «یبه »ضابط خاص دادگستر  « یشود و عبارت »ضابط خاص قضائ  ی اضافه م

 

 :گردد  ی به آن الحاق م (  ۳تبصره به عنوان تبصره )  کیاصالح و    ر یقانون به شرح ز(  ۳۷ماده )(  ۲ـ تبصره )۲۷ماده



به موجب   یانورد یکشور و پاسگان)گارد( سازمان بنادر و در  ی احفاظت گمرک ه  گانی  یرو ین  ح یـ نحوه تسل۲تبصره

 ی روهایستاد کل ن  بیشود و به تصو  یم   هیته  رانیا  ی اسالم  یجمهور  ی انتظام  یرویاست که توسط ن  یدستورالعمل

 ی روهاین  نیسالح توسط مأمور  یریکارگ  به سالح توسط آنان تابع قانون    یر یرسد. نحوه حمل و به کارگ  ی مسلح م

 .است  ۱۸/ ۱۳۷۳/۱۰مصوب   ،یمسلح در موارد ضرور 

از   ری به غ  یبندر   یحفاظت از بنادر و محوطه ها   یبرا  یانوردیپاسگان )گارد( سازمان بنادر و در   ی روهایـ ن۳تبصره

 ت یباشد با رعا  ی کشور م   ی حفاظت گمرک ها   گانی  فیوظا  طهی مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در ح  ی امور اجرائ

آمقرر    طیشرا قانون  بعد  ۱۲/۴/ ۱۳۹۲مصوب    ی فریک  ی دادرس  نییدر  الحاقات  و  اصالحات  خاص   ، یبا  ضابط 

 .شوند ی محسوب م  یدادگستر

 

 .شود  یم   «یعبارت »مراجع قضائ  نیگزیصالح« جا  ی قانون، عبارت »مراجع ذ(  ۴۱ماده ) (  ۱ـ در تبصره )   ۲۸  ماده

 

 .شود  یم  « ی عبارت »مرجع قضائ  نیگزیکننده« جا  یدگیقانون، عبارت »مرجع صالح رس(  ۴۲ـ در ماده ) ۲۹ماده

 

 :شود ی الحاق م  ریمکرر( به قانون به شرح ز  ۴۲ماده به عنوان ماده )   کیـ  ۳۰ماده

تکاب قاچاق ار ا یارز قاچاق  ایبه حمل کاال  یکه ظن قو  ی ا هینقل  لیوسا ی مکرر ـ متوقف نمودن و بازرس ۴۲ماده

 .کننده ندارد  ی دگیمقام رس  یبه إذن مورد   از ین  نی ضابط یارز در مورد آنها وجود دارد، از سو  ایکاال  

قو   صیتشخ  طیو شرا  ق یـ مصاد  تبصره ا  یظن  مباد   نیموضوع  از  از جمله عبور   ی دستکار   ،یررسمیغ  یماده 

سامانه   یاز سو  یشده، اطالعات ارسال  نییتع  ریاز مس  رمتعارفیانحراف غ  ایبارگنج، خروج    یمهروموم)پلمب( گمرک

توسط   دییشود و پس از تأ  ی م  ه یته  تادقانون توسط س  نیاالجراء شدن االزم  خ یهوشمند، ظرف سه ماه از تار ی ها

 .رسد   یم  رانیوز  أت یه  بی به تصو  ه یقوه قضائ  سیرئ



 

 :شوند  ی اق ماصالح و سه تبصره به آن الح  ریقانون به شرح ز(  ۴۷ـ ماده )۳۱ماده

 ایعرضه  ،یحمل، نگهدار  ایدرباره احراز قاچاق و  میکننده مکلف است جهت اتخاذ تصم   یدگیـ شعبه رس۴۷ماده

کاال   کارشناس  ایفروش  نظر  استعالم  به  نسبت  قاچاق  ها  یمشورت  یارز  از سازمان  مورد  مأمور وصول   ی حسب 

جهت   یاسناد ابراز  ی مکشوفه و بررس  ز ار  ایارزش کاال    ن ییدر مورد تع  ی گمرک و بانک مرکز  ر یدولت نظ  یدرآمدها 

شود. سازمان   ی مذکور و متهم ابالغ م  یبه سازمان ها   یدگی. وقت رسدیمکشوفه اقدام نما  یانطباق و تعلق به کاال 

 نده یمااستعالم، پاسخ آن را ارسال و ن  افتیدر  خ یدولت موظف است ظرف ده روز از تار  یمأمور وصول درآمدها

منوط به   یدگی جلسه رس  ل ی. درهر صورت تشکدینما  ی معرف  یدگ یدر جلسه رس  ضور ح  ی برا  زیخود را ن  یحقوق

 .ستیمذکور ن  ندهیحضور نما

هر سال ابالغ   یو ابتدا ب یساالنه ستاد تصو یگذار مت ی ق یممنوع به موجب فهرست ها  یـ ارزش کاالها۱تبصره

 .گردد  یم

صنعت، معدن  یاز وزارتخانه ها   یکیمکشوفه حسب مورد    یبودن کاال  یخارج   ای  یرانیا صیـ مرجع تشخ۲تبصره

مراجع با   نی است. ا  رانیاستاندارد ا  یسازمان مل   ا ی  ی بهداشت، درمان و آموزش پزشک  ا ی  ی و تجارت، جهاد کشاورز 

نسبت به اعالم   دکننده،ی حد تولو وا  دیمشخصات کاال مانند محل تول   یکننده و بررس  یدگ یدرخواست شعبه رس

م  ،یمشورت   یکارشناس  هینظر اقدام  مستدل  نحو  رسدینمایبه  مقام  پذ  کنندهیدگی.  عدم  صورت   رش یدر 

اتخاذ   ی مقتض   م یتبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصم   نیمذکور در ا  یمشورت  ی کارشناس  ی هاهینظر

 رشیفوق و نحوه پذ  ی مربوط به دستگاهها   ی کاال  ق یمصاد  نییو تع  صره تب   نیا  ی مربوط به اجرا  نامه نیی. آکندیم

و پس از   نیقانون توسط ستاد تدو  نیا   شدن  االجراءپس از الزم  ماهکیتبصره،    نیو اعتراض به نظرات موضوع ا

 .گرددیابالغ م  ران،یوز  أتیه  بیتصو

 .ستین  «ی دادگستر  یآن قابل ارجاع به »کارشناس رسم   یها  ماده و تبصره  نیموضوع ا  ی ـ کارشناس۳تبصره



 

 .شود  یقاچاق« م   ی عبارت »کاال  نیگزیارز قاچاق«، جا  ایقانون، عبارت »کاال و  (  ۴۸ـ در ماده ) ۳۲ماده

 

( ۱و تبصره آن به تبصره )  شودیقانون الحاق م(  ۴۹به ماده)(  ۲به عنوان تبصره )   ریتبصره به شرح ز  کیـ  ۳۳ماده

 :ابدی  ی م  رییتغ

از   ش یبا ارزش ب  ی قاچاق کاال و ارز موظفند در پرونده ها  ی به پرونده ها  ی دگیرس  ژهیو  دنظر یـ شعب تجد۲تبصره

و   الیر(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)اردیلیم  کی  با ارزش  یبه طور مطلق و در پرونده ها  الیر(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)اردیلیم  کی

 ر یسا  زیدستگاه کاشف و ضابط و ن  ندهیمتهم، نما  ،یدگیوقت رس  ن ییکمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تع

  یقانون  ندهینما  ا ی  لیوک  ایتواند شخصاً حاضر شود    یاست را احضار  کنند. متهم م  یکه حضورشان ضرور  یاشخاص

 .ستین  یدگیمانع از رس  ی قانون  ندهینما  ای  لیوک  یعدم معرف   ایکند. در هر صورت عدم حضور    یمعرف

 

 .شود  یاصالح م (  ۳به تبصره)(  ۴قانون حذف و شماره تبصره ) (  ۵۰ماده )(  ۳ـ تبصره )۳۴ماده

 

 :شود  ی حاق مبه قانون ال  ریبه شرح ز(   ۳مکرر  ۵۰و )(  ۲مکرر   ۵۰، )(۱مکرر   ۵۰ـ سه ماده به عنوان مواد ) ۳۵ماده

عالوه    کننده،یدگیو احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رس  بیتعق  یمنع و موقوف  یـ قرارها ۱مکرر    ۵۰ماده

 .شود یدولت و دادستان، ابالغ م   یبر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدها

توسط دادستان، ستاد، دستگاه   ی خواه   دنظر یتجد  ا یقابل اعتراض  ابالغ،    خ یروز از تار  ستیظرف ب   ریاز موارد ز  کیهر

 :باشد  یدولت م   ی کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدها

 .برائت باشد  ای  ب یتعق  یبر منع، موقوف  ی مبن  یـ رأ   الف

 .برائت باشد  ای  ب یتعق  یبر منع، موقوف  ی مبن  ن یاز متهم  ی نسبت به برخ  یـ رأ  ب



 .برائت باشد  ا ی  بیتعق یبر منع، موقوف  یاز کاال و ارز مبن  ینسبت به بخش  یـ رأ  پ

 .برائت باشد  ای  ب یتعق  ی بر منع، موقوف  ی پرونده مبن  ن یمتهم  ا یمتهم    ی اتهام  نیاز عناو ی نسبت به برخ  یـ رأ  ت

باشد    یزانیبر خالف قانون، کمتر از حداقل م  نیکه مجازات مقرر در حکم نخست  یدر موارد  تیمحکوم  یـ رأ  ث

  یبا اتخاذ عنوان اتهام  ا یارز، صادر شده باشد    ایاز کاال    یبدون در نظر گرفتن بخش  ایکه قانون مقرر داشته است  

 .شده باشد  نیی تع  یمقرر قانون  زانیکمتر از م  ح، یناصح

 ی به استثنا  الیر(  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  اردی لیبا ارزش کمتر از دو م  ی هابرائت صادره درخصوص پرونده  یـ آرا  تبصره

 دنظر یقابل تجد  یانفصال از خدمات دولت   ایممنوع، مستلزم حبس    یکاال   ،یاحرفه  افته،یسازمان  یهاپرونده

 .ستیاعتراض ن  ا ی  یخواه 

قانون، جرائم رشاء ، ارتشاء ، جعل،   نیئم و تخلفات موضوع اارتکاب جرا  یکه در راستا  یـ در صورت ۲مکرر  ۵۰ماده

باشد، به   افتهیارتکاب    زیتمرد مسلحانه ن  ایو    یاستفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانون

 ی دگیسجرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقالب ر  اهقانون به همر  نیموضوع ا  یجرائم و تخلفات ارتکاب  ی تمام

 .شودیم

به قاچاق کاال و ارز   ی دگیرس  ژهیصادره از شعب و  ی قطع  یرأ  ه یقوه قضائ  س یکه رئ  یـ در صورت ۳مکرر   ۵۰ماده

کشور   ی عال  وانیپرونده را به د  ،یاعاده دادرس  زیدهد، با تجو  ص ی تشخ  ن یرا خالف شرع ب  ی حکومت  راتیسازمان تعز

صادر   یقطع  ی و رأ  ی دگیرس  ابد ی  یم  صی خص امر ت  ن یا  یبرا  هیقوه قضائ   سی خاص که توسط رئ  یارسال تا در شعب

مجدد اعم از    یدگیرا نقض و رس  یقبل  یقطع  یاعالم شده، رأ  ن یبر خالف شرع ب  اًی. شعب خاص مذکور مبندینما

 .ندینمایصادر م  ی مقتض  یآورند و رأ  یبه عمل م   ی و ماهو  یشکل

با  ه یماده محکومٌ عل  ن یموضوع ا  ی دگیرس  یـ چنانچه متقاض ۱تبصره ارائه درخواست، معادل دو    دیباشد،  ضمن 

اعاده    زی. در صورت تجودینما  عیتود  ی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستر  ی نقد  مه یجر(  %۲)  ددرص



دولت محسوب و به حساب   یمعمو   دصورت، به عنوان درآم   نیا  ر یگردد و در غ  یمبلغ مذکور مسترد م  ،یدادرس

 .شود  یم  زیکل کشور وار   یخزانه دار

با   یبه طور مطلق و در پرونده ها  الی ر(  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  اردیلیم  کیاز    شی با ارزش ب  یـ در پرونده ها۲تبصره

کشور موظفند با صدور   یعالوانیو کمتر در صورت اقتضاء ، شعب د  الیر(  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   ارد یلیم  کیارزش  

 ی که حضورشان ضرور  یاشخاص  ریسا  زیدستگاه کاشف و ضابط و ن  ندهیمتهم، نما  ،یدگیوقت رس  نییدستور تع

کند. در هر حال عدم   ی معرف  یقانون  ندهینما  ا ی  لیوک  ا یتواند شخصاً حاضر شود    ی است را احضار  کنند. متهم م

 ی به پرونده ها  یدگیرس  دنظری. شعب تجدستین  یدگینع از رسما  یقانون  ندهینما  ای  لیوک  ی عدم معرف  ایحضور  

 .تبصره هستند  نیاحکام ا  ت یمکلف به رعا  زیرات و دادگاه، نیقانون، اعم از تعز  نیموضوع ا

 

واژه »قاچاق« و عبارت »ابالغ   نیگزیقانون«، جا  نیتخلفات موضوع ا  ای  میقانون، عبارت »جرا(  ۵۲ـ در ماده ) ۳۶ماده

به صورت   یشود و عبارت »چنانچه اسناد مثبته گمرک   یعبارت »طرح پرونده« م  نیگزیجلب«، جا  ای  ه یاحضار

 ی ماده اضافه م  نیا  یخواهد بود.« به انتها  لصادر شود، اطالعات موجود در سامانه مربوط مالک عم   یکیالکترون

 .شود

 

 یبه آن الحاق م(  ۵تبصره به عنوان تبصره )  کیاصالح و    ریآن به شرح ز(  ۲صره ) قانون و تب (  ۵۳ـ ماده )۳۷ماده

 :شود

 ل یو وسا  رمنقولیاموال منقول و غ  هیقاچاق مکشوفه و کل  ی موظفند کاالها   ن یکاشف و ضابط  ی ـ دستگاهها  ۵۳ماده

ممنوع، همراه با  ی کاال ی تثناشوند، به اس ی م ف یقانون، توق نیا ی را که در اجرا یی و هوا ی آب ، ینیاعم از زم هینقل

 ی سازمان جمع آور  لیبالفاصله پس از کشف، تحو  ، ارزش کاال  هیاول  صی و تشخ  فیرونوشت صورتجلسه کشف و توق

اموال فوق    یواگذار  ایکاال نموده و فروش، امحاء    یسازمان اقدام به نگهدار  نی. اندینما  یکیو فروش اموال تمل



 ن یبر عهده ا  هیانتقال و تخل  ، یریبارگ  ، یمربوطه اعم از انباردار ی ها  نه یاست. هز  ی قطع  ی الذکر منوط به صدور رأ

کاال   فیتکل  نییتع  تیریمد نهیهز  نی در خصوص تأم  یباشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقل  یسازمان م

 .دینما  ینیب  ش ی سازمان پ  نیا  یبرا

در   ب ی قانون و دام به ترت  نیا(  ۲۷و بند »الف« ماده ) (  ۲۶مکرر( و )۲۵، ) (۲۵موضوع مواد )   ی کاالها  ه یـ کل۲تبصره

وزارت   ران،یا  الت یکشور، سازمان ش  یزدار یسازمان جنگل ها، مراتع و آبخ  ست،یز  طیسازمان حفاظت مح  اریاخت

پزشک  آموزش  و  درمان  وزارت جهادکشاورز  یبهداشت،  م  یو  دستورردیگ  یقرار  تحو.  نحوه  تحول،   لیالعمل  و 

 ی قانون توسط ستاد با همکار  نیالزم االجراء شدن ا  خیکاالها ظرف سه ماه از تار  نیا  ف یتکل  نیی و تع  ینگهدار

موضوع  یسازمان ها، نهادها و دستگاهها هی. کلرسدیم رانیوز أت یه   بیشود و به تصو  یم ه یمذکور ته ینهادها

 یی کاالها  ایو    ور یاالشتعال، احشام و ط  عیالفساد، سر  عیسر  یمورد کاالها  موظفند در   آن  یماده و تبصره ها  نیا

 یدگیشود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رس  یدر آنها م  ی فیو ک  ی کم   راتییتغ  جادیکه مرور زمان سبب ا

 .کننده،  بالفاصله کاال را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند

 ی قمار، آثار سمع لیآالت و وسا ،یمشروبات الکل لیندارند، از قب ی گونه مصرف چی ه  تیکه قابل یی ـ کاالها ۵تبصره

 یدگیمصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رس  خیتار   ایفاسد    ی مبتذل و مستهجن، کاالها  یو بصر 

م امحاء  مربوط  مقررات  اساس  بر  بالفاصله  ا  یکننده،  تشخ  یقسمت   ایتمام    نکهیشوند، مگر  به  آن  مقام   ص یاز 

 .و اثبات جرم ضرورت داشته باشد  یدگی رس  یکننده برا  یدگیرس

 

به قبل از عبارت »توسط سازمان جمع («  ۵۶ماده )  طیقانون، عبارت »با در نظر گرفتن شرا(  ۵۵ـ در ماده )۳۸ماده

 ب یشود و به تصو  یم  هیماده توسط ستاد ته  نیا  ینامه اجرائ  نیی اضافه و جمله »آ  «یکی و فروش اموال تمل  یآور

 .شود  ی رسد.« حذف م  یم  رانیوز  أت یه 

 



 :شود  ی اصالح م  ریقانون به شرح ز(  ۵۶ـ ماده )۳۹ماده

حسب مورد   ی کیو فروش اموال تمل  یآور   جمع   سازمان  و  له با إذن معظم  ه یفقیول   یـ نهاد مأذون از سو  ۵۶ماده

کاالها در خصوص  قطع  ی موظفند  از  کاالها  یرأ  تی قاچاق پس  مورد  در  جز  به  سر  عیسر  ی صادره   ع یالفساد، 

 ب ی شود، به ترت  یدر آنها م  ی فیو ک  ی کّم  رات ییتغ  جادیکه مرور زمان سبب ا  ییکاالها  ایو    ور یاالشتعال، احشام و ط

 :عمل کنند  ریز

 ه یقاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رو یکاالها دهیمزا یبا برگزار یقطع ی صدور رأ  خی ـ ظرف دوماه از تار۱

 کیمذکور صرفاً    دهیمزا  ده،یلغو مزا  ای  دیتجد  طیصادرات بفروشند. در صورت وجود شرا  ای  ی( خارجتیگذر)ترانز

 .شود  یمدت دوماه برگزار م   ی و تا قبل از انقضا  گر یمرتبه د

 ی صادرات  زیها، مشوق ها و جوا  تیها، معاف  ف یتخف  ازات،یبند مشمول امت  نیموضوع ا  یـ صادرات کاالها ۱تبصره

 .باشد  ینم 

صادرات پس از   ا ی  ی ( خارجتیترانز)  گذر  ه یبند، از کشور تحت رو  ن یموضوع ا  یرداخلیغ  ی ـ خروج کاالها ۲تبصره

تمل  ی آوراز سازمان جمع  د یخر  یاسامانه  دییتأ اموال  فروش  از سو  ا ی  ی کی و  مأذون  إذن   هیفق یول  ی نهاد  با 

)  ت یرعا  با   له، معظم ماده  بند»الف«  استهال  نیا(  ۶تبصره  و  ن  کقانون  اسناد منشأ کاال و سا  ازمند یآن   ر یارائه 

 .باشد  یصادرات کاال نم  ای(  تیر)ترانزمربوط به گذ   ی مجوزها

کاالها   نیا  یمشابه« قابل معامله در بورس کاال باشد، واگذار  یمذکور از نوع »کاال   یکه کاالها   یـ در صورت۳تبصره

 ی ار یاستفاده از سازوکار مذکور اخت  رمشابه، یغ  ی شود. در مورد کاالها   ی بورس کاال انجام م  ی ساز و کارها  ق یاز طر

رسد. در   ی به فروش م  رانیا  ی بورس کاال  ی ( صادراتنگ یعرضه)ر  قیبند تنها از طر  نیموضوع ا   ی هااست و کاال

به فروش   ایکاال جهت عرضه در بازار بورس کاال    رشیعرضه با پذ  ته یکم   ای  رش یپذ  أتیصورت عدم موافقت ه 

 دهیمزا  ینوبت به برگزار  ه،ینرخ پا  رییضوابط بورس از جمله تغ ت ینرفتن کاال پس از سه بار عرضه در بورس با رعا



 ی صورت مهلت برگزار  ن یرسد که در ا  ی صادرات م  ای  ی ( خارجتیگذر)ترانز  ه یاز کشور تحت رو  وج به شرط خر

 .جا است کیمعامله   ند یاتمام فرآ  ا یبورس    کاال در  رش یعدم پذ  ی اعالم قطع  خ یدوماه از تار  دهیمزا

از کشور خارج نشود،   ی بند در مهلت مقرر به صورت قطع  نیفروخته شده موضوع ا  یکه کاالها   ی ـ در صورت۴تبصره

 .شود  یقانون م ن یا(  ۱مکرر  ۳۳مرتکب عالوه بر ضبط کاال مشمول مجازات مقرر در ماده )

به   یماده توسط دستگاه متول   ن یا(  ۱موضوع بند)   دهیبورس کاال و مزا  ق یـ در صورت عدم فروش کاالها از طر۲

در خصوص آنها وجود دارد و به   یجد  از ین  یکه در بازار داخل  ییکاالها  ، ی( خارجتیگذر)ترانز  ا یشرط صادرات  

به شرط خروج از   دهیمزا  ندیاتمام فرآ  خ یرسازد، ظرف دوماه از تا  یلطمه وارد نم   ی و تجارت خارج  یداخل  دیتول

ماده به فروش   نیا(  ۱بند ) (  ۳مندرج در تبصره)   طیبورس کاال با حفظ شرا  ی( داخلنگیحلقه)ر  قیکشور، از طر

حراج  قیماده صرفاً از طر نیا( ۱بند ) ( ۳تبصره ) طیشرا هیکل ت یفروش در بورس با رعارسد. در صورت عدم   یم

شود و در صورت به فروش نرفتن کاال ظرف سه ماه   یبرخط به فروش گذاشته م  یوشبه صورت خرده فر  یعموم

نهاد مأذون از   ای  ی کیو فروش اموال تمل  ی آورسازمان جمع  س یحسب مورد با درخواست رئ  ، یدر حراج عموم

 متی کل کشور، ق یسازمان بازرس یمراتب به فروش نرفتن کاال« از سو  د یی»تأ و  له با إذن معظم هی فقیول یسو

در بورس  بر اساس مقررات  ه یپا مت ی .  قابدی ی کاهش م( %۲۰درصد )  ست یهر ماه ب  یعرضه کاال در حراج عموم 

توسط وزارت صنعت،   ی اعالم  یبازار عمده فروش  مت ی خارج از بورس براساس ق  دهیر مزاد  ه یاول  ه یپا  مت ی بورس و ق

( به عالوه فیس مت ی و حمل و نقل )ق  مه یب نه یهزکاال در مبدأ و  دیخر  متیمعدن و تجارت که کمتر از مجموع ق

 .شود  ی م  نیی نباشد، تع  یحقوق ورود

شود و   ی م  هیته  ییو دارا  یتوسط وزارت امور اقتصاد   یحراج عموم   ق یـ دستور العمل نحوه فروش از طر۱تبصره

 .رسد  یم   رانیوز  أتیه  بیقانون به تصو  نیالزم االجراءشدن ا  خ یظرف سه ماه از تار

ه صورت ب  یاستفاده از روش حراج عموم   زیقانون ن  نیا(  ۵۳ماده )(  ۲موضوع تبصره )  یـ در فروش کاال ۲تبصره

 .است  ریامکان پذ  دهیمزا  یبند بدون برگزار  نیبرخط ا  یخرده فروش



 ی و تجارت خارج  یداخل  د یبه آنها وجود دارد و به تول  یجد   ازین  ی که در بازار داخل  ییـ فهرست کاالها۳تبصره

بهداشت، و    ی صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورز  یوزارتخانه ها   شنهادیسازد، حسب مورد به پ  ی لطمه وارد نم 

 .رسد  ی ستاد م  بیبه تصو  یدرمان و آموزش پزشک

 ی مورد تقاضا  ،یقانون  اراتیاخت  ا یو    فیبند، در چهارچوب وظا   نیا(  ۳موضوع تبصره )  یـ چنانچه کاالها ۴تبصره

امام خم   تهیکم  بهزی نیامداد  احمر جمهور  ت یکشور، جمع  یستی)ره(، سازمان  و سازمان   رانیا  یاسالم  ی هالل 

بودجه   صی و معادل ارزش آن از محل تخص   ل یمزبور تحو  ی کاال به نهادها  رد، یکشور قرار گ  ی و حرفه ا  ی آموزش فن

 .شود  یشده در قانون بودجه کسر م  ی نیب  شیپ

آن به   یواگذار  تیندارد و فهرست و اولو  یفروش و استفاده عموم  تیبا مصرف خاص که قابل  یـ کاالها  ۵تبصره

و معادل    لیکنند، تحو  یاستفاده م  یکه از بودجه عموم   یینهادها  ایرسد، به دستگاهها    ی م  رانیوز  تأیه   بیتصو

 .شود  یشده در قانون بودجه کسر م   ینیب  ش ی بودجه پ  ص ی ارزش آن از محل تخص 

موضوع  یو امحاء کاالها  ینحوه نگهدار یاجرائ نامهنیی. آشود یممنوع امحاء م یکاالها از جمله کاالها  ریـ سا۳

تار  نیا از  با همکار  نیا   االجراءشدنالزم  خ یبند ظرف سه ماه   ه یته  ربطی ذ   یدستگاهها  ی قانون توسط ستاد 

 .رسدیم  رانیوز  أتی ه   ب یو به تصو  شودیم

کاالها۴ تعار  ییـ  براساس  نفت   یقانون  فیکه  فرآورده  نفت،  وزارت  تحو  یتوسط  شوند،  وزارت   نیا  لی شناخته 

 .وندشیم

 .شوندیم  لیتحو یـ مسکوکات طال و نقره و شمش طال و جواهرات مکشوفه به بانک مرکز ۵

 ی فرهنگ  راثیو م  یخیارزش تار  یدارا  ی دست  ع یو صنا  ی گردشگر  ، ی فرهنگ  راث یوزارت م  صیکه به تشخ  ی ـ اموال ۶

 .شوندیوزارت م  نیا  لیباشند، تحو

و در   شودیواگذار م   مدخل یذ  ی به دستگاهها و نهادها  یو نظام  ی انتظام  ، یتیامن  الصدور،ممنوع  ی ـ کاالها۷

 .مربوط الزم است  یضوابط قانون تیموارد رعا  نیا



 .شودیباشد، در داخل کشور فروخته م  ی داخل  یچنانچه کاال   ی قاچاق خروج  ی ـ کاال ۸

 .شود  ی قانون اعمال نم   نیا(  ۵۳ماده ) (  ۵موضوع تبصره)   ی ا ماده در خصوص کااله   نیـ مقررات مندرج در ا۱تبصره

تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع  ا یدر ارتکاب جرم  ینقش ، یفیتوق ی کاال ت یمالک ی ـ چنانچه مدع۲تبصره

 ی و قبل از صدور رأ  دیدر صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نما  ایتخلف    ا یجرم  

شده است    ل یکاال تحص   فیکه قبل از توق  یاسناد مثبته گمرک  ا یکاال در داخل کشور و    د یاسناد مثبته تول  ،یقطع

کاال  گر، ید یورت فقدان مانع قانوندر ص ، یو  ت یارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالک ی دگیرا به مرجع رس

 ی قانون  ی شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزها   یمرتکب افزوده م  ی نقد   ی به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزا

ن از صدور رأ  یضرور  زین  یفیتوق  ی کاال  نهیدر زم  یتجار  تیفعال  یراب  ازیمورد  در صورت   ،یقطع   یاست. پس 

 ثی از ح  ی و استرداد کاال و اصالح رأ  طیاحراز شرا  ت، ی مالک  یادعا  یاحکام، بررس  یموجود بودن کاال در مرحله اجرا

و در صورت موجود نبودن  تخارج از نوبت اس  ی دگیرس ی ط یقطع  ی با مرجع صادرکننده رأ ی نقد  یافزودن جزا

 یاز دادگاه حقوق  یمدن  تیو مقررات مسؤول  نیرا مطابق قوان  وارده  انیجبران ضرر و ز  تواندیصرفاً م یکاال، مدع

 ت یکه طبق قانون، مالک  ی ممنوع جز در موارد  ی ندارد و کاال  ی گونه مصرف  چ یه   تیکه قابل  یی مطالبه کند. کاال

 ن ییتبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تع  نیشمول ا  ازآن مجاز شناخته شده است،    یخصوص

 .دشویم  فیتکل

 ر یبر ضبط، به شرح ز  یصادره مبن  یرأ   ت یقانون، پس از قطع  نیا(  ۱۸ماده )(  ۴موضوع تبصره )   یـ کاال ۳تبصره

 :شودیم  فیتکل  نییتع

 ی ابالغ رأ  خیمربوط به فروش آن کاال در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تار  یضوابط قانون  ت یـ با رعا  الف

مجدد تا   دهی مزا  ده،یلغو مزا  ای  دیتجد  طی. در صورت وجود شرارودیبه فروش م  دهیمزا  ی ط  االجراء، الزم  یقطع

 .شودیمدت چهارماه برگزار م  ی قبل از انقضا



 ه« ی سهم   ص ی عرضه کاال در محل تخص   ا ی  عیبند فوق به شرط »توز  دهیاباشد، مز  یاهیکه کاال سهم   یـ در صورت   ب

قانون   نیا(  ۱۸ماده )(  ۴مندرج در تبصره )   یمستوجب ضمانت اجرا  دار،یشرط توسط خر  نیاست و تخلف از ا

قانون توسط ستاد  نیا االجراءشدنمالز   خی بند ظرف سه ماه از تار نیموضوع ا ی ا هیسهم  ی است. فهرست کاالها

 .رسدیم  رانیوز  أتیه  بیو به تصو  هیته

ماده   نیا(  ۲موضوع بند )  یحراج عموم  ق یظرف مهلت مقرر، کاال از طر  دهیمزا  قیـ در صورت عدم فروش از طر  پ

 .شودیم   ن ییماده تع  نی هم ( ۲مطابق بند ) هیپا  مت ی. قشودیبه فروش گذاشته م

در   مت یمربوط به کاهش ق  فاتیظرف مهلت مقرر، مطابق تشر  یج عموم حرا  قیـ در صورت عدم فروش از طر  ت

 .ابدییکاهش م(  %۲۰درصد )   ستیهر ماه ب  یعرضه کاال درحراج عموم  مت یماده، ق  نیا(  ۲بند )

 اقدام   هامطابق احکام مقرر در همان تبصره(  ۵۳ماده )(  ۳و )(  ۲)   ی هاموضوع تبصره  یـ درخصوص کاالها   ث

 .شودیم

قانون توسط  نیالزم االجراء شدن ا  خی قانون ظرف سه ماه از تار نیا(  ۵۶و )(  ۵۵مواد )   یاجرائ   نامه نییـ آ۴تبصره

 .رسد  یم  رانیوز  أت یه  ب یو به تصو  شودیم  ه یربط ته  ی ذ  یدستگاهها  ی ستاد با همکار

 

 :شود  ی اصالح م  ریقانون به شرح ز(  ۵۹ـ ماده )۴۰ماده

ارز   ایحمل کاال    ایمسلحانه مرتکبان قاچاق    یریارز قاچاق، همراه با درگ  ایکه کشف کاال و    یـ درصورت  ۵۹ماده

استفاده از   ایو    ی کیزیمرتکبان با استفاده از موانع ف ایقاچاق با انواع سالح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و  

ارز   ایحمل کاال    ایپس از احراز قاچاق    ند،ینما  جادیا  نیرکشف قاچاق توسط مأمو  یبرا  یدودزا مشکالت  لیوسا

  ی با استناد به قرائن  ایمتعلق به مرتکبان باشد و    هینقل  لهیکه وس  یکننده، درصورت  یدگیقاچاق با حکم مرجع رس

مرتکب قرار داده است،   اریسابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اخت  لیاز قب

 له یصورت وس نیا  ر یشود. در غ  یمبارزه با قاچاق ضبط مبه نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر    هینقل  لهیوس



شود که بعد از وصول و   ی مرتکبان افزوده م  ا یمرتکب    ینقد  ی به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزا  هینقل

دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار  ار یدر اخت  یبه خزانه، براساس قانون بودجه سنوات زیوار

 .ردیگ

 ی روهاین  یبانیو وزارت دفاع و پشت  رانیا  ی اسالم  یجمهور  یانتظام  یروین  شنهادیماده به پ  نیا  قیـ مصاد  تبصره

 .رسد ی م  رانیوز  أت یه  بیشود و به تصو  ی م  هیقانون ته  ن یمسلح ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن ا

 

 :گرددیالحاق م  ریقانون به شرح ز(  ۶۰به ماده ) (  ۳تبصره به عنوان تبصره )  ک یـ  ۴۱  ماده

تنها با   قهیوث  یو آزاد  گذارقهیوث  تی قانون، رفع مسؤول  نیتخلفات موضوع ا  ایبه جرائم و    ی دگیـ دررس۳تبصره

است    ریپذکامل حکم امکان  یبا اجرا  ا یآن    یبرا  نی تأم  یو صدور قرار قبول  نی گزیجا  یملک   ای  ی نقد  قهیوث  عیتود

 ، یگر ید  ایشده توسط متهم    عیتود  قهیاز محل وث  ینقد   مهیجر  ا یامکان برداشت جزاء    ن ی موضوع و همچن  نیو ا

تبصره،  نیا  ی . استنکاف از اجراشودی و در پرونده درج م میتفه گذار قهیبه وث  ی به صورت کتب قه یهنگام أخذ وث

 .ر استتا درجه چها  یانتظام  ت یمستوجب محکوم

 

 :شود ی اصالح و پنج تبصره به آن الحاق م  ریقانون به شرح ز(  ۶۳ـ ماده )۴۲ماده

 ی نیب  شیاز موارد پ  ریقانون به غ  نیمربوط به جرائم و تخلفات موضوع ا  یاحکام و قواعد عموم  یـ تمام  ۶۳ماده

 فر،یاز ک  تیصدور حکم، معاف   قیتعو  ب، یتعق  قیاست. مقررات مربوط به تعل  یشده، مطابق قانون مجازات اسالم

قانون اعمال   نیمورد جرائم و تخلفات موضوع ا  ر کردن پرونده د  یگانیمجازات، مرور زمان، توبه و با  ی اجرا  قیتعل

حرفه  افته،ین  سازما  ال، یر(  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   ارد ی لیاز ده  م شتر یبا ارزش ب  ی گردد. در خصوص پرونده ها   ینم 

  ن ییقانون آ(  ۲۳۷و )(  ۱۸۰آن، اعمال احکام مواد )   یقانون و تبصره ها   ن یا(  ۳۵ماده )   ایو  (  ۲۲بند »ت« ماده )  ،یا

 .است  زیجا یفریک  یدادرس



 ا یارز    ایضبط کاال    ای  ینقد  ی جزا  ای  مه یجر  زانیم  نیی قانون مالک تع  نیـ در تخلفات و جرائم موضوع ا۱تبصره

تخلف   ا یأخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم    ای  یمحل نگهدار  ا یحمل    لهیوس

 .نشده است  یقطع  تی محکوم  ی است که منتج به صدور رأ  یارتکاب

 مهی جر  ا یقانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و    نیتخلفات موضوع ا  ایـ مجازات معاونت در جرائم و  ۲تبصره

 .است  یتخلف ارتکاب

 ن یتخلفات موضوع ا  ایسفارش ارتکاب جرائم    ایدستور    ،یماد  ات یبدون دخالت در عمل  ی ـ چنانچه شخص ۳تبصره

 ا یباشد، به مجازات مباشر جرم    یو سود حاصل از آن متعلق به و  دیعوا  ا یارز قاچاق    ایکاال    ایقانون را داده باشد  

 .ستی مباشر ن  جازاتعمال ممجازات مانع از ا  نیگردد. ا  ی محکوم م   یتخلف ارتکاب

 ن یتخلفات ا  ا یجرائم    گر یبا درنظرگرفتن د  ا یو    ییقانون به تنها  ن یتخلفات موضوع ا  ایـ چنانچه جرائم  ۴تبصره 

 یبه حداکثر مجازات مقرر برا  افتهیگروه  سازمان    یاز اعضا   کی باشد، هر    افته یارتکاب    افتهیقانون به نحو ساز مان  

فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر   مجازاتشوند. در هر مورد که    یخود محکوم م  یرفتار ارتکاب

باشد، وفق   افتهیارتکاب    افتهیبه نحو سازمان    ،ییکه قاچاق به تنها  ی گردد. در صورت  یبه اصل آن اضافه م  یقانون

 .مل خواهد شدقانون ع  نیا(  ۲۹و )(  ۲۸مواد )

( ۳۰، )(۲۰، )( ۱۹، )(۱۶، ) (۱۲)   ی ال(  ۸، ) (۶، )(۵، ) (۳قاچاق مذکور در مواد )  ی ـ احکام، آثار و مجازات ها  ۵تبصره

 ن یا(  ۷۷و )(  ۷۴، )(۷۳، )(۷۱، ) (۷۰، )(۶۸)  یال(  ۶۵، )(۶۰)  یال (  ۵۳، )(۵۰) یال(  ۳۸، )( ۳۶)  یال(  ۳۴، ) ( ۳۲)  یال

مکرر( ۲ماده )(  ۵قانون به جز تبصره)  نیرد همه جرائم و تخلفات موضوع امواد، در مو   ن یا  یقانون و تبصره ها 

 .است  ی جار

 

 :شود  ی اصالح م  ریقانون به شرح ز(  ۶۵ـ ماده )۴۳ماده



 ، یمحل نگهدار  ا ی  هینقل  له یاز اطالع مالک وس  ی و نظائر آن حاک  ی جاساز  ل یقب  از  آورـ چنانچه قرائن علم ۶۵ماده

محل   ا ی  هینقل  لهیارز قاچاق باشد و مالک وس  ا یکاال    ینگهدار  ا یحمل    ایارز و    ا یاز استفاده آنها در قاچاق کاال  

 ت یتخلف را اطالع نداده باشد، عالوه بر محکوم  ایوقوع جرم    ا یباشد و    اوردهیاقدام بازدارنده به عمل ن  ز ین  ینگهدار

قانون   نیا(  ۲۰به شرح مندرج در ماده )  ه ینقل  لهیدر خصوص وس  مرتکب،   ی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برا  یو

( ۲۲ماده )(  ۵و تبصره ) (  ۲۴ممنوع، ماده )   ی کاال  ی شود و در مورد ضبط محل نگهدار  یآن عمل م   ی و تبصره ها

اعمال م  نیا ا  ی قانون  مالک  ن یگردد. حکم  برا  ی ماده شامل  بازدارنده  اقدام  امکان  است،   یکه  نداشته  او وجود 

 .شودینم 

 

 :شود  ی اصالح و تبصره آن حذف م  ریقانون به شرح ز(  ۶۶ـ ماده )۴۴ماده

مجازات هر   ند،یجرائم و تخلفات مرتبط شرکت نما  ر یسا  ا یچند نفر در ارتکاب قاچاق و    ا یـ چنانچه دو    ۶۶ماده

 .از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است  کی

 

 :شود  یاصالح م  ریقانون به شرح ز(  ۶۸ـ تبصره ماده )۴۵ماده

 ق یداخل و از طر  رانیا  یاسالم  یتحت نظارت جمهور  یممنوع، به آبها  یحامل کاال   هینقل  لیـ چنانچه وسا  تبصره

امارات و  ا  ی قرائن  مقصد  به  مس  رانیحرکت  شود، حامل  رمجازیغ  ر یاز  ا  احراز  کل   ایدو    نکهیولو  فهرست  چند 

 ی حکم در موارد  نیشود. هم     یم  محکومماده    نی( داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع افستیبار)مان

 ز یمنتقل شود ن  یرانیا  یمزبور به شناورها  هینقل  لیاز وسا  رانیتحت نظارت ا  یقاچاق ممنوع در آبها  ی که کاال

 .است  ی جار

 



شود و عبارت »کارت   یم   «ییایواژه »در  نیگزیجا  «یقانون، واژه »آب(  ۶۹بند )الف( ماده )(  ۶ـ در جزء )۴۶ماده

 .شود  ی ماده  الحاق م  نیبه بند )الف( ا(  ۷به عنوان جزء )  «ی ور  لهیپ

 

( ۷۸ه )به شمار( ۷۷اصالح و شماره متن ماده )( ۷۷به عنوان ماده )  ر یقانون به شرح ز( ۷۷ـ تبصره ماده )۴۷ماده

 :ابدی  ی م  رییتغ

و   یضبط   لیاز فروش کاال و ارز قاچاق، وسا   ی وجوه ناش  لیقانون از قب  نیا  ی مبالغ حاصل از اجرا  ه یـ کل۷۷ماده

 ی ا ژه یبه حساب و رد، یقرار گ هیفقیول  ار یکه الزم است در اخت   یبه جز منابع حاصل از اموال ی وصول ی ها  مه یجر

از وجوه   الیر (  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)   ارد یلیشود. ساالنه مبلغ هزار و پانصد م  یم   زیکل کشور وار  ی نزد خزانه دار

 ی دستگاهها  یی کارا  ت یفیو ک  زانیقانون و م  ن یا(  ۱۲موضوع ماده )  ی برنامه ها  یو اثر بخش  شرفت یفوق متناسب با پ

تأث  یدگ یربط و مراجع رس  یذ پ  ریکننده و  امر  قا   یریشگیدر  با  مبارزه   لیچاق به مدت سه سال به شرح ذو 

، (%۹۰معادل نود درصد )   بیماده، هر سال به ترت  نیا  شدن  االجراء و پس از سه سال از الزم  دشو  یپرداخت م

( %۵۰و از سال پنجم، ساالنه مبلغ پنجاه درصد) (  %۶۰، شصت درصد )(%۷۰، هفتاد درصد ) ( %۸۰هشتاد درصد )

 .ابدیی به امور فوق اختصاص م

 ن یی تع  یهادر سرفصل  لیو به شرح ذ  یشده در بودجه سنوات  ینیبشی ماده مطابق اعتبار پ  نیضوع امو  مبلغ

 .شودیم  نه یشده هز

 ی ها  نهیو مبارزه با قاچاق، هز  یریشگیپ  یبرا  ازیامکانات مورد ن  زیجهت تجه( %۷۵ـ معادل هفتاد و پنج درصد) ۱

 ممنوعه؛   یکاال  ی و امحا  ش یحمل ونقل، آزما  ر یقانون نظ  یاجرا

 انت، یو مبارزه با قاچاق و ص  ی ریشگیدر امر پ  ی و پژوهش  یجهت مسائل آموزش(  %۲۵و پنج درصد)   ستیـ معادل ب۲

 .مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز  یکارکنان دستگاهها  یمعاضدت، پاداش و مسائل رفاه



 یدر وجوه و اموال دولت  یرقانونیماده، تصرف غ  ن یاز موارد موضوع ا  ریـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غ۱تبصره

 .شود  یمحکوم م   یمحسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالم

 ی کیو فروش اموال تمل  یسازمان جمع آور   سی قانون تأس(  ۹قاچاق مطابق ماده )  یـ کارمزد فروش کاالها ۲تبصره

و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و   نیی تع  ۲۴/ ۱۳۷۰/۱۰و اساسنامه آن مصوب  

 ا یقانون مزبور منهدم، مسترد و    ابققاچاق مط  یکه کاالها  یو در موارد  زیکل کشور وار  ی ها نزد خزانه دار  مه یجر

 .شود  یم  ن ی محل حساب مذکور تأم  تمام شده از  مت ی مترتب براساس ق  یقانون  یها نهیشوند، هز  یواگذار م

متکفل را   یو مبارزه با قاچاق دستگاهها   ی ریشگیپ  یمربوط به برنامه ها   یها   نه یـ دولت مکلف است هز۳تبصره

 .دهد  ص ی و تخص   ینیب  ش ی پ  یسنوات  یشوند در بودجه ها  ی نم   نی ماده تأم  ن یکه از محل ا

 یو حقوق  یو قضائ  یاقتصاد  یها  ونیسی بار به کم  کیماده را هر شش ماه    نیـ ستاد موظف است عملکرد ا۴تبصره

 .دیگزارش نما  ی اسالم  یمجلس شورا

و چهارصد مجلس   کهزاری  ماهمورخ دهم بهمن  کشنبهیروز    یفوق مشتمل بر چهل و هفت ماده در جلسه علن  قانون

 .دینگهبان رس  یشورا  د ییبه تأ  ۱۲/۷/ ۱۴۰۰ خی شد و در تار  بیتصو  یاسالم  یشورا

باف یـ محمدباقر قال  یاسالم  ی مجلس شورا  سیرئ

براى دانلود بسته کامل سواالت آزمون کارگزارى گمرکى، اینجا کلیک نمایید
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