
 

 

 «بسمه تعالی»
کام تجارت و کسب و کارج   زوه آموزشی اح

 اقنون نظام صنفی( 12آئین انمه اجرائی ماده  14)موضوع ماده 

 اقچاق یو مضرات کاال نی قوان انم ردس: 
 تهیه و تنظیم:

 ااتق اصناف شهرستان رپدیس 
 1398 اسفند

 
 

 
 



 

 

 قاچاق یو مضرات کاال نیقوان

 ( اصطالحات :  1ماده 

مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد  یقانون فاتیاست که موجب نقض تشر یترک فعل ایهر فعل  : و ارز اچاق کاالق

هر  ای یورود یدر مباد ،شده باشد نییآن مجازات تع یقاچاق محسوب و برا نیقوان ریساو یا  قانون  نیو بر اساس ا

 مشمول آن می باشد. کشف شود یمحل عرضه آن در بازار داخل یتنقطه از کشور ح

، به کاالی تولید داخل یا وارداتی گفته میشود  که به صورت تجاری بر خالف ضوابط تعیینی دولت خرید،  کاالی قاچاق

 فروش ، حمل و نگهداری شود.

 .دارد  یکه در عرف ارزش اقتصاد شیهر:  الکا

است  یکیالکترون ایاسناد مکتوب  ریو سا یحوالجات ارز ،اعم از اسکناس و مسکوکات یخارج یکشورها رایجپول : ارز 

 .کاربرد دارد  یکه در مبادالت مال

است که  ربطیالزم و ارائه به مراجع ذ یاخذ مجوزها یو بانک یگمرک فاتیتشر لیاز قب یاقدامات : یقانون فاتیتشر

 .خارج کردن کاال و ارز انجام دهند  ایو مقررات به منظور وارد  نیاشخاص موظفند طبق قوان

 .ورود آن به موجب قانون ممنوع است ایکه صدور  ییکاال : ممنوع یکاال

ند کسب مجوز ازمیحسب قانون ن یگمرک فاتیورود آن عالوه بر انجام تشر ایکه صدور  ییکاال : مجاز مشروط یکاال 

 قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است .

 : کاالیی که صدور  و ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به جذب مجوز ندارد. کاالی مجاز

هر قلم کاال  یکاال است و مشخصات ماهو ینظام جامع طبقه بند کیبر  یکه مبتن یچند رقم یشناسه ا:  شناسه کاال

 .گردد یدرج م ایکاال نصب  یبر رو آن رینظا ایبارکد و  ای نهیو به صورت رمز شودیسامانه ثبت م کیو در  صااح

بر شناسه کاال است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کاال به  یمبتن یچند رقم ییشناسا  ی:ریشناسه رهگ

 رهیکاال در هر نقطه از زنج تیو موقع تیمالک تیماه .ابدییبا ابعاد مشخص اختصاص م یبسته بند یدارا یکاالها هیکل

 ایمزبور نصب  یکاالها یبارکد بر رو ای نهیرمز کیاست و در قالب  یریشناسه قابل استعالم و رهگ نیبر ا ین مبتنیتام

 .شودیدرج م



 

 

 یتعداد و وزن با کاال ،نوع جنس ثیذکر شده از ح یکاال اتیاست که در آن خصوص یاسناد :  اسناد خالف واقع

 .باشد یجعل ایو  دیمانن قیکشف شده تطب ایاظهار 

حواله ،کاال  صیقبض سپرده موجب ترخ ،یپته گمرک ،یعبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرک : یاسناد مثبته گمرک

پروانه ورود موقت  ،یپروانه مرجوع، تیترانز ایپروانه عبور ،و بالصاحب  یمتروکه ضبط یکاال دیقبض خر ایفروش و 

پروانه صدور موقت و کارت ،پروانه صدور ،پروانه صادرات ،پروانه کاپوتاژ  ،عبور پته پردازش یبراپروانه ورود موقت ،

 ،شود یم            دییو تا لیو کارت هوشمند که توسط گمرک تکم یو صنعت یصادره توسط مناطق آزاد تجار یمسافر

صدور  خیتار نیب هلو فاص دینما قیتطب ثیاسناد با مشخصات کاال از هر ح نیمشخصات مذکور در ا نکهیمشروط بر ا

 .کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد خیسند و تار

 از قاچاق یریشگیپ

 صیتشخو شود  یم وارد کشور  یقانون فاتیکه با انجام تشر یخارج یکاالها یریو رهگ ییبه منظور شناسا( 1۳ده ما

 یکاال صیترخ،   استاندارد ریو غ یربهداشتیغ،  یتقلب، یجعل یکاال لیالزم از قب یفاقد مجوزها ایقاچاق  یآنها از کاال

فوق  یها و شماره شناسه ها یثبت گواه،  یریشناسه رهگ، کاال  هشناس افتیدر یها یگواه ارائهمنوط به فوق ،  یتجار

شناسه  نیا بمنوط به نس یفروشدر سطح بازار خرده یواردات یو فروش کاال عیدر هر حال توز.توسط گمرک است 

 .شوندیمذکور قاچاق محسوب م یصورت کاالها نیا ریاست و در غ

 

 

 (:  به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطالعات و به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کاال و ارز  : ۶ماده 

به  یافزاربا استفاده از سامانه نرم ربطیذ ییاجرا یهادستگاه یوزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همکار-

 یو خروج یورود یکاالها زانینوع و م ، کاال و ثبت مشخصات مالکان کاال یانبارها و مراکز نگهدار هیکلشناسه دار کردن

 .دیقاچاق اقدام نما یکاالها ییبا هدف شناسا اماکن نیاز ا

 

 www.nwms.ir  سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال

 :   قانون قاچاق کاال و ارز( ۶و  5آیین نامه اجرایی ماده  ۲۳ماده ) 

http://www.nwms.ir/
http://www.nwms.ir/


 

 

به منظور شناسایی کاالی قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصالح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، 

مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کاالها، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بهداشت، درمان های جهادکشاورزی، موظف است با همکاری وزارتخانه

های بازرگانی ها، اتاقو آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسالمی ایران، شهرداری

ز نگهداری کاالهای ها، سیلوها و مراکدار کردن انبارها، سردخانهربط، نسبت به شناسههای ذیو اصناف و سایر دستگاه

متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از این اماکن و 

اقدام نمایند   www. nwms.irکاال به نشانی  سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری"برداری همچنین تهیه، ایجاد و بهره

  . 

هایی هستند که به داللت قراین و امارات مراکز نگهداری کاال، کلیه اماکن، انبارها، مستغالت و محلمقصود از  -۱تبصره 

 .شودقوی در آنجا کاال نگهداری می

صنعتی و ویژه اقتصادی شامل  -مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کاال در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری  -۲۴اده م

مستقر هستند، موظفند واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن ها، ه در بنادر، گمرکانبارهای عمومی و خصوصی ک

اطالعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کاال مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کاال و مقدار 

 ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال کاال همراه با مالک یا آورنده آن

 .کاالهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند

اطالعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به  -۱تبصره 

  .گرددسامانه جامع حمل و نقل ارسال می

العات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال، اسناد حمل و نقل بر اساس اط -۲تبصره 

 .شودهای مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر میتوسط زیرسامانه

صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی  قبوض انبار به -3تبصره 

 .گرددمی

 برای بارنامه صدور امکان سامانه این در نام ثبت صورت در  -۱  دارد: مزایایی چه انبارها معجا سامانه در نام ثبت

 نامثبت به منوط سوزی آتش بیمه مانند ها مکان بیمه خدمات  -۲ بود خواهد پذیر امکان سامانه در شده ثبت کدپستی

 برای بارنامه مانند نقلی و حمل سند دو هر که صورتی در سامانه این در نام ثبت با باشد می انبارها سامانه در واحد آن

 واحد کننده ثبت کاربر برای مکان آن و شده انجام حمل  به مربوط اطالعات حاوی پیامک یک شود صادر واحد آن

 حمل جریان در فرد که صورتی در رسانیاطالع با .گرفت خواهد قرار شده انجامحمل  جریان در فرد و شودمی ارسال

 .بگیرد پیامک ارسال با را خود مکان اطالعات از استفاده سوء جلوی تواندمی نباشد شده انجام



 

 

 با و پرداخته انبارداری کار به گذاردمی هاآن اختیار در سایت که رایگانی امکانات با توانندمی کاال نگهداری انبارهای-3

 .نمایند مشاهده را خود موجودی آنالین گزارش کاال خروج و ورود اطالعات ثبت

 :   خواهد داشت یرا در پ یعدم ثبت نام در سامانه جامع انبارها چه عواقب

قانون مربوط  نیاحکام ا تیمکلف به رعا یو حقوق یقحقی اشخاصارز قانون مبارزه با قاچاق کاال و  ۵مطابق شرح بند 

سال و  کی تااز اشتغال به حرفه خود  تیمتخلف به محروم یقیو اشخاص حق باشدیشده م یاندازراه یهابه سامانه

وارد نمودن اطالعات  ۵ماده  ۲تبصره  نیو همچن شوندیماه محکوم م ۶تا  یتجار تیاز فعال تیبه ممنوع یاشخاص حقوق

سال انفصال موقت از  ۲ماه تا  ۶قانون جرم است و مرتکب به  نیموضوع ا یهادر سامانه ریبا تاخ ایناقص ، خالف واقع 

 .شودیمحکوم م یو عموم یخدمات دولت

با عدم ثبت اطالعات و  مشخصات کاال در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال  در صورت کشف کاالی فاقد  

 نون قاچاق اقدام خواهد شد.اصالت ، کاالی کشف شده به منزله ظن به قاچاق خواهد بود و برابر قا

 

 

 

 نون مبارزه با قاچاق کاال و ارز:قا 1۳ماده  ۳نامه اجرایی تبصره آیین

نام و با اظهار ثبت www.ntsw.irواردکنندگان و تولیدکنندگان بایستی ابتدا در سامانه جامع تجارت ایران به آدرس 

شماره کارت بازرگانی، شماره صنفی و یا معرفی شرکت، احراز صالحیت نمایند و سپس جهت اخذ شناسه کاال، با همان 

 گردند. www.cid.ntsw.irنام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شناسه کاال به آدرس 

در  ییعلم کاال کی صیو تشخ فیاست که به منظور تعر یضرور یاز حداقل اقالم اطالعات یجموعه ام : شناسنامه کاال

 .روند یبا آن قلم کاال به کار م ریمرتبط و درگ یسامانه ها نیب

ای از خصوصیات یک کاال )از قبیل جنس، نوع، مدل، نام تجاری و نوع ای است که به مجموعهشناسه  شناسه کاال:

شود. این خصوصیات به ازای هر کاال، توسط وزارت صنعت، کاربری( و به عبارت بهتر شناسنامه کاال، نسبت داده می

شناسه کاال، زبان مشترک تشریح کاال در گردد. های تخصصی مربوطه استخراج میمعدن و تجارت با همکاری دستگاه

های الکترونیکی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران، ثبتارش، پنجره واحد فرآیند تجاری کشور باالخص بین سامانه

 .تجارت فرامرزی، بارنامه برخط، جامع انبارها و تدارکات الکترونیکی دولت خواهد بود

https://www.ntsw.ir/
https://www.cid.ntsw.ir/


 

 

شناسه کاال توسط گمرک  یکیسامانه جامع تجارت به استعالم الکترون یکیونالکتر دییتا یبه معنا یکیالکترون یگواه

 .باشد

است به منظور ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه کاال که ای سامانه :    www.cid.ntsw.ir سامانه شناسه کاال

ها و افراد مرتبط سامانه یدرخواست و صدور شناسه کاال را در بر گرفته و امکان استعالم شناسه کاال را برا یندهایفرا

اساس زبان مشترک  نیاست و بر ا رکشو یتجار رهیشناسه کاال در طول زنج تیریهدف  سامانه مد دینما یم یفراهم م

 .شودیفراهم م یتجار یهاتیدر کل فعال

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوبه سال  ۶اساس بند الف ماده  : بر   www.ntsw.ir    رانیسامانه جامع تجارت ا

در امر  ربطیکنندگان با دستگاه ذ دیرا اعم از وارد کنندگان و تول یارتباط فعاالن اقتصاد کپارچهیبه عنوان درگاه  ۱3۹۲

 .کندیتجارت کنترل م

مشمول ملزم به ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه  یکنندگان اقالم کاالها عیوارد کنندگان و توز ،کنندگان  دیتول هیکل

  .باشدیخود م یآن دسته از کاالها یکاال  برا

کننده  دیکشور تول یصاحب نشان تجار، کشور  یدرج نشان تجار یاجبار یهادلیشناسنامه کاال در بخش ف لیدر تکم

 .است یشناسه ضرور دیتول یبه عنوان شاکله اصل یحقوق ای یقیکننده حق دیو نام تول

 .درج گردد یکیزیبه صورت ف زیو تجه یواحد بسته بند نیکوچکتر یبر رو ستیبا یشناسه کاال م

 تیبرچسب قابل رو، مندرج بر محصول نبوده  یاطالعات اصل تیباشد که مانع رو یبه نحو دیمحل الصاق برچسب با

 .باشد ییبوده و با بارکد خوان قابل شناسا

نصب شده و به  یکاغذ زیآو یبرچسب رو یستیبا ستیبه شناسه کاال موجود ن میکه امکان نصب مستق ییکاالها یبرا

 .متصل گردد یبندبسته ایکاال 

 :  اخذ شناسه کاال  گروههای کاالیی مشمول طرح

 ییظرفشو نیماش ،ییلباسشو نیماش ،لتیو اسپ یکولر گاز، زریفر ،خچالی ،ونیزیشامل تلو:  یگروه لوازم خانگ

 یجاروبرق،  ویماکروو،

 یپزشک زاتیملزومات و تجه ییو غذا ییدارو یمواد مخدر و مواد تحت کنترل مکمل ها :  یانسان یدارو ییکاال گروه 

و  کیولوژیب یانسان یستیز های اوردهفر، شده  یفراور یدنیو آشام یمواد خوراک، یو بهداشت یشیآرا یهافرآورده

 یمصارف انسان یبرا یاهیو گ یسنت یعیطب یهافرآورده



 

 

 ، یبهداشت یفراورده ها،  یدامپزشک زاتیو ملزومات و تجه یو جانب هیها و مکمل ها و مواد اول یافزودن : ییگروه کاال

 یوانیمصارف ح یبرا یعیو طب یاهیگ یو داروها یسموم دامپزشک ، یستیز یفراورده ها

مودم اتصال ،تلفن همراه  یگوشمانند :  کارت  مینصب س تیبا قابل یارتباط زاتیتجه ریتلفن همراه و ساگروه کاالیی : 

 یدست انهیرا ،یلوح انهیرا(،pos)وجه  یکیپرداخت الکترون اریو دستگاه س نترنتیبه ا

 گروه کاالیی دخانیات : شامل انواع تنباکو  و سیگار برگ

تسمه ها ،انواع المپ خودرو ،انواع کمک فنر  ،کالچ،انواع لنت ،انواع لنت ترمز  : هینقل لیوسا یو مصرف یدکیقطعات 

 (ریتا) کیالست،موتور ، ستونیپ نگیر،کالچ ،صفحه ،کالچ ، سکید ،نامید ،استارتر ،شمع موتور، یباتر ،سوپاپ،

 یمیو پتروش یگاز یفرآورده و مشتقات نفتگروه کاالیی 

 ینتیشمش مسکوکات و مصنوعات زگروه کاالیی 

 پارچه و اجزاء پوشاک ،یمنسوجات خانگ،کفش  ،پوشاک :منسوجات و پوشاک شاملگروه کاالیی 

 یشامل انواع سخت افزار کنسول باز یاسباب بازگروه کاالیی 

) حمل یخودرو تجار،  )مانند ون ، اتوبوس( حمل مسافر یخودرو تجار، یخودرو سوار :گروه خودرو شامل گروه کاالیی

 آالت خاص نیخودرو و ماش، یو معدن یآالت راهساز نیماش،و دوچرخه  کلتیموتورسمانند وانت ،کامیونت (،

 

 و ارز یاارانهیمجاز  مشروط  یقاچاق کاالها : فصل سوم

 یهامهیارز به جر ایآن شود عالوه بر ضبط کاال  ینگهدار یار شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل ه )18ماده 

 :شودیمحکوم م ریز ینقد

 تا دو برابر ارزش کاال کی ینقد مهیجر: مجاز  یکاالها )الف

 برابر ارزش کاال 3تا  ۱معادل  ینقد مهیجر : مجاز مشروط یکاالها(ب 

 معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال  ینقد مهیجر:  یاارانهی یالهاج(کا 

 یالیر یبرابر بها ۴تا  ۲ یارز و خروج ینقد مهیآن و جر یالیر یبها ربراب ۲تا  ۱ یارز ورود ینقد مهیجر: عرضه ارز ه( 

 آن



 

 

به  ییو هوا ییایدر ینیقانون اعم از زم ۱۸موضوع ماده  یمورد استفاده در حمل قاچاق کاال هینقل لیو سا( ۲۰ماده 

 : گردد یضبط م ریشرح ز

 باشد. شتریب ای الیر ونیلیم کصدیقاچاق مکشوفه  یکه ارزش کاال یسبک در صورت هینقل لهیوس (الف 

 .باشد شتریب ای الیر ونیلیم 3۰۰قاچاق مکشوفه  یکه ارزش کاال یدر صورت ینیزم نیسنگ مهین هینقل لهیوس (ب

 .باشد شتریب ای الیر ونیلیم ۹۰۰مکشوفه  یکه ارزش کاال یدر صورت ییایو در ییهوا نیسنگ مهین هینقل لیوساج(

 د( وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد.

دستگاه کاشف  هیاول صیقانون برابر تشخ ۱۸قاچاق و ارز مکشوفه موضوع ماده  یکه ارزش کاال یدر صورت (  ۲1ماده 

رسد و در صورت استنکاف مراتب  یمتهم م یدر صورتجلسه کشف به امضا قید کمتر باشد با ای الیر ونیلیم ۱۰معادل 

و فروش اموال  یآورکاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع، به حسب مورد ،  دیدر صورتجلسه کشف ق

 و زیوار رانیا یاسالم یجمهور یو ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکز شودیم لیتحو یکیتمل

 .گرددیبه متهم ابالغ م اوراق از  یرونوشت

به  محل کشف شهرستان  یحکومت راتیابالغ در اداره تعز خیظرف ده روز از تار تواندیصاحب کاال و ارز م : کیتبصره 

 یکاال نگهدار عین ی، بایدحکومت راتیسازمان تعز یقاچاق از سو یقطع فیتکل نییتع ، تادیاعتراض نما میتصم نیا

 .شود

 لیاسناد از قب ریو سا یپلمپ گمرک ایمهر و موم  ی،تالیجیداعم از کتبی یا  یهرکس در اسناد مثبته گمرک(   ۳۳ماده  

وزارت بهداشت ،  رانیا یصنعت قاتیاستاندارد و تحق یموسسه مل،  یکیو فروش اموال تمل یآوراسناد سازمان جمع

مرتکب  یریشناسه کاال و رهگ، صادرات و واردات  ازیمورد ن یمجوزها ریسفارش و سا بتث،  یدرمان و آموزش پزشک

بودن آنها را مورد استفاده قرار دهد حسب مورد عالوه بر مجازات حبس مذکور در قانون  یبا علم به جعل ایجعل گردد و 

 .شودیمحکوم م ولموضوع اسناد مجع یبرابر ارزش کاال ۵تا  ۲معادل  ینقد یبه جزا یمجازات اسالم

استفاده مکرر از آن اسناد  نیکاال استفاده شده است و همچن صیکه قبالً در ترخ یگمرک لیو فروش اسناد اص دیخر

 .گردد یجرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم م

 : شود یکاشف در امر قاچاق محسوب م یمحوله قانون فیدر حدود وظا ریز یدستگاه ها(  ۳۶ماده 

در  رانیا یاسالم یگمرک جمهور -3  یوزارت جهادکشاورز -۲  یآموزش پزشکوزارت بهداشت درمان و -۱ 

  ستیز طیسازمان حفاظت مح -۵ گانکنند دیمصرف کنندگان و تول تیسازمان حما -۴  یمحدوده اماکن گمرک



 

 

 یشرکت مل -۸  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز  -7ی دست عیو صنا یگردشگر یفرهنگ راثیسازمان م-۶

 شرکت دخانیات -۱۰ رانیا التیش یشرکت سهام -۹  ینفت یهاپخش فرآورده

 یپزشک زاتیمکمل ها ملزومات و تجه، واردات و صادرات دارو هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام  به (  ۲۷ماده 

 یبه مجازات کاالها دینما یقانون فاتیتشر انجام ونبد یو بهداشت یشیو آرا یدنیو آشام یخوراک یهافرآورده و ادمو

 :ستیوارد ن یو خسارت ها هید اختمجازات مانع از پرد نیا شودیمحکوم م ریقاچاق به شرح ز

ممنوع  یمشمول مجازات قاچاق کاال یپزشک زاتیمکمل ها و ملزومات و تجه،   ییدارو یقاچاق مواد و فرآورده ها

و  یخوراک یهاقاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده یکه کاالها یصورت در باشدیقانون قاچاق کاال م ۲۲موضوع ماده 

 یکننده مکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف انسان یدگیرس یدگیباشد مرجع رس یو بهداشت یشیآرا یدنیآشام

استعالم پاسخ دهد هر  نیروز به ا ۱۰موظف است ظرف  یمذکور اقدام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یکاالها

گردد جرم قاچاق  یانسان صرفدر خصوص م یو درمان یبهداشت یمکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزها یگاه کاال

 یتقلب یکاله مکشوفه کاال نصورتیا ریقانون قاچاق کاال خواهد شد و در غ ۱۸مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده 

 .باشدیممنوع م یمت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کاالمضر به سال ایمصرف گذشته و  خیفاسد تار

 .ماده است نیا یهامشمول مجازات زیو عرضه و فروش محصوالت فوق ن یحمل نگهدار  -1تبصره 

را به  میجرا نیو سود حاصل از ا دیقاچاق کاال و ارز با علم و عمد عوا میکه احراز شود مرتکب جرا یدر صورت(  ۳1ماده 

معاند با نظام اختصاص  یگروه ها تیو تقو یمل تیامن هیو اقدام عل سمیترور یمال نیتام یبرا میرمستقیغ ای مینحو مستق

االرض  یمفسد ف ایقانون حسب مورد به مجازات محارب  نیمقرر در ا یهانموده است عالوه بر مجازات نهیهز ای داده

 .گرددیمحکوم م

مقابله و  هر نحوی  به کاشف مأموران با مواجه  درارز قاچاق  ایمالک کاال و  ایکه شخص حامل  یدر صورت(   ۳۴ماده 

مقرر  یهامردم نباشد عالوه بر مجازات تیدست بردن به صالح و سلب امن قیاگر عمل مذکور از مصاد دیمقاومت نما

 .شود یضربه شالق محکوم م 7۴ارتکاب قاچاق به شش ماه تا دو سال حبس و تا  یبرا

 

روز از زمان  ۱۰مکلف است ظرف  کنندیاستناد م یکه به منظور رد اتهام قاچاق و اسناد مثبته گمرک یمتهمان(   5۲ماده 

 کنندهیدگیمرجع رس صیمعاونت با عذر موجه به تشخ نیا ندیکننده اصل آن را ارائه نما یدگیطرح پرونده در مرجع رس

 یداده نم یاثر بیمهلت ها ارائه شود ترت نیکه خارج از ا یاست اسناد دیروز قابل تمد ۱۰به مدت  گریبار د کیحداکثر 

 .شود



 

 

 هینقل لیو وسا رمنقولیاموال منقول و غ هیقاچاق مکشوفه و کل یکاالها ندموظف نیدستگاه کاشف و ضابط(  5۳ماده 

 هینقل لیممنوع و وسا یکاال یبه استثنا شوندیم فیقانون توق نیا یاجرا انیرا که در جر ییو هوا ییایدر ینیاعم از زم

بالفاصله پس از ارزش کاال  هیاول صیو تشخ فیقانون همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توق نیا ۵۶ماده  وعموض

کاال نموده و فروش  یسازمان اقدام به نگهدار. این  ندینما یکیو فروش اموال تمل یآورسازمان جمع لیتحو، کشف 

 .است یقطع یقاچاق منوط به صدور را یکاال

صاحب  ایکننده و ارز قاچاق شود و نتواند ارسال ایکه با علم و اطالع مرتکب جرم حمل کاال  یهر شخص(  ۶۴ماده 

 .شودیمحکوم م زیکاال و ارز نک مقرر در مورد مال یهاارز به مجازات ایعالوه بر ضبط کاال  دینما نییآن را تع یاصل

 تینحوه دفعات ارتکاب جرم و شخص طیتواند با توجه به شرا یحسب مورد م صالحیذ کنندهیدگیمرجع رس(    ۶۹ماده 

 تیچند مورد مرتبط از محروم ای کیمجازات به  لیرا به عنوان تکموی  قانون  نیمقرر در ا یهاعالوه بر مجازات ، مرتکب

 .دیمحکوم نما ریز یها

 سیپروانه کسب تاس-۴ یکارت ملوان -3 یکارت مبادالت مرز -۲ یکارت بازرگان-۱: ابطال دائم  ایموقت  قیتعل -الف 

و  ییایدر،  ینیزم هینقل لیوسا یرانندگ نامهیگواه -۶ پروانه حمل و نقل -۵ یحق العمل کار ای یپروانه بهره بردار

  ییهوا

 ارتو تج شهیدائم محل کسب و پ ایموقت  لیتعط ب( 

 تا پنج سال کیخاص از  یحرفه ا ایاز اشتغال به حرفه  تیمحرومپ(  

 تا پنج سال کیاز  یاشخاص حقوق رعاملیو مد رهیمد ئتیدر ه تیعضو ایشرکت و  سیاز تاس تیمحروم ت(

 سال ۵خروج از کشور تا  تیممنوعث(  

 

 مضرات کاالی قاچاق  : 

 اتیو فرار از مال ینیرزمیز یاقتصاد ها یریشکل گ -۱:   از قاچاق کاال  یناش یاقتصاد یامدهایپ:  پیامدهای اقتصادی

 شیو افزا ییکاهش اشتغال زا -۴ یناخالص مل دیکاهش سطح تول -3 بودجه یکسر شیکاهش درآمد دولت و افزا  -۲

کاهش رفاه مصرف  -7  یفاصله طبقات شیناعادالنه درآمد و افزا عیتوز -۶کشور  یانرژهدر رفتن منابع -۵ یکاریب

 کنندگان



 

 

کاهش امنیت اجتماعی از طریق واردات سالح، مشروبات الکلی ،  -۲تجمل گرایی    -۱:  پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

مانند:  خارج کردن آثار تاریخی و میراث  مخاطره انداختن فرهنگ داخلی-3انواع داروها و قرص های غیرمجاز و ممنوع  

پیامد اختالل درسالمت عمومی : از طریق واردات  -۴فرهنگی ، وارد شدن فرهنگ خارجی از طریق تجهیزات ماهواره ای 

 کاالهای تقلبی ،تاریخ مصرف گذشته ، و همچنین موضوع بیوتروریسم که سالمت فردی را به مخاطره می اندازد.

 


