
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  







  :پیشگفتار
  

  همتا به نام دادگر بی
قانون اساسی، مرجع اساسی رسیدگی به جرایم، تخلفات و  159اصل 

  دادخواهی را دادگسـتري دانسـته کـه اعمـال آن توسـط قـوه قضـاییه        
جملـه؛ تنظـیم   با این حال، به دلیل وجود مصـالحی از  . گیرد صورت می

ها و برخورد سریع و قاطع با متخلفین اقتصادي،  بازار و نظارت بر قیمت
قسمتی از وظایف ذاتی دادگستري به قـوه مجریـه محـول گردیـد کـه      

  .  براي انجام این مهم تأسیس شد» سازمان تعزیرات حکومتی«
دار وظـایف داراي   بنابراین باید اذعان داشت که این سازمان عهـده 

ضایی است و شعب آن همانند محاکم دادگستري به تخلفات خصیصه ق
  . کنند رسیدگی و متخلف را به تحمل مجازات محکوم می

 آوري و تنقیح قوانین و مقررات حاکم بر ایـن سـازمان   رو جمع از این
االجرا در سـازمان   قوانین و مقررات الزم: چرا که؛ اوالً. اجتناب ناپذیر بود

وعه هاي قوانین مختلف درج شده بودنـد و  که بصورت پراکنده در مجم
بـا توجـه بـه مرجـع     : ثانیاً. این امر دسترسی به آنها را دشوار می ساخت

تصویب قانون تعزیرات حکومتی و مقررات خاص محاکم بر آن، در عمل 
تعارضات زیادي حادث می شود که رفع آنها نیازمند مطالعه دقیق و تنقیح 

برخـی مقـررات، مصـوبات و    : ثالثاً. بود موشکافانۀ قوانین و مقررات آن
آور نیستند، بـه دلیـل جایگـاه     ها که براي قضات دادگستري الزام نامه آیین

آور  خاص رؤسا و اعضاي شعب تعزیرات حکومتی، جزء مقـررات الـزام  
شوند که نیاز بود این مقررات پراکنده در مجموعۀ واحدي تجمیع  تلقی می

قبل تالش گردید تا ضمن تهیه مجموعـه   به همین منظور از دو سال. شود



تنقیح شده قوانین و مقررات حـاکم بـر تعزیـرات حکـومتی، قسـمتی از      
  . نیازهاي شعب سازمان و جامعه حقوقی مرتفع شود

در این زمینه مجموعـه تنقـیح شـده قـوانین و مقـررات تعزیـرات       
حکومتی تهیه شد که عالوه بر تـدوین قـوانین و مقـررات حـاکم بـر      

هاي نهـاد هـاي رسـمی بـه      ، نظریات مشورتی یا دستورالعملسازمان
با این حـال پیشـنهاد شـد کـه     . عنوان ضمیمه در آن درج گردیده بود

سـا و اعضـاي شـعب    ؤتر براي مراجعه روزمره ر اي کاربردي مجموعه
دربردارنده مقررات و قـوانین   تعزیرات حکومتی تدوین شود که صرفاً

دادي از منضـمات کـه جنبـه مشـورتی و     بنابراین تع. االجرا باشد الزم
توضیحی داشتند همچنین برخی قوانین و مقرراتی که کمتر در شـعب  
تعزیرات حکومتی کاربرد دارند از مجموعـه قبلـی حـذف گردیـد و     
مجموعه حاضر تدوین شد تا در کنار مجموعه پیشـین مـورد اسـتفاده    

  . شعب و سایر مراجع باشد
عضاي شعب و سایر صاحبنظران سا و اؤدر آخر از تماي قضات، ر
هاي این مجموعه را به حوزه ریاست یا  تقاضا دارم تا نواقص و کاستی

هـاي بعـدي    دفتر آموزش و پژوهش سازمان اطالع دهند تا در چـاپ 
  .اصالح شود

  
  حسین اعظمی چهاربرج

  و تنقیح قوانین و مقرراتمسئول کارگروه تدوین
  سازمان تعزیرات حکومتی

  



  :مطالبفهرست 
 

  وظایف قانونی، ساختار سازمانی -  تعزیرات حکومتی: دفتر اول 
  -ها  هدفمندکردن یارانه -ام صنفیقانون نظ(و قوانین مرتبط 

  ...)کنندگان و  حمایت از حقوق مصرف
  

مجمـع   23/12/1367مصـوب  (قانون تعزیرات حکـومتی    1
  27  ) تشخیص مصلحت نظام با اصالحات بعدي

  28  زیرات مربوطه فصل اول تخلفات و تع  2
  41  تخلفات بخش دولتی -فصل دوم   3
  43  تشکیالت تعزیرات حکومتی بخش دولتی -فصل سوم   4
  44  تشکیالت تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی - فصل چهارم   5
  44    اصالحات قانون نظام صنفی -فصل پنجم   6
  44  سایر مقررات -فصل ششم   7
مصوب (گانه  وب شدن اقالم نهدستورالعمل راجع به قاچاق محس  8

  49  )هیأت وزیران 10/10/1381
ــومتی      9 ــرات حک ــانون تعزی ــالح ق ــانون اص ــوب (ق مص

  55  )مجمع تشخیص مصلحت نظام 19/7/1373
ــین  10 ــومتی   آی ــرات حک ــازمان تعزی ــه س  1/8/1373مصــوب (  نام

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در سـتاد پشـتیبانی برنامـه تنظـیم     
  57  )ت بعديبازار با الحاقا

  57  تشکیالت  -فصل اول   11
  62  نحوه رسیدگی  -فصل دوم   12
نامــه اصــالحی ســازمان  آیــین 13دســتورالعمل اجرایــی مــاده   13

  69  تعزیرات حکومتی
  69  کلیات  -فصل اول   14
  70  نحوه نصب و عزل اعضا -فصل دوم   



  71  جهات شروع به رسیدگی  -فصل سوم   
  72  تخلفات و مجازات انتظامی  -فصل چهارم   
  75  ترتیبات رسیدگی و چگونگی صدور رأي  - فصل پنجم   
نامه مالی، معامالتی، استخدامی و نظـام پرداخـت سـازمان     آیین  

نماینــدگان ویــژه ریــیس  8/9/73مصــوب (تعزیــرات حکــومتی 
  79  )جمهور با اصالحات و الحاقات بعدي

  79  امور مالی  - قسمت اول   
  82  امور معامالتی  - قسمت دوم   
  83  امور استخدامی - قسمت سوم   
  86  نظام پرداخت  - قسمت چهارم   
مصـوب  (آیین نامه شوراي حقوقی سازمان تعزیـرات حکـومتی     

  87  )شوراي معاونین سازمان 21/2/1377
موجـب قـانون از    کـه بـه   عتباراتیا کردن قانون نحوه هزینه  

سایر مقررات عمومی دولت ت عمومی ومحاسبا رعایت قانون
  91  )مجلس شوراي اسالمی 6/11/1364مصوب (مستثنی هستند 

قانون نحـوه هزینـه کـردن اعتبـارت     ) م(نامه اجرایی بند  آیین  
  97  )هیأت وزیران 21/2/1365مصوب (

گـران در نظـام اقتصـادي کشـور      قانون مجازات اخـالل   
  99  )با اصالحات و الحاقات بعدي 19/9/1369مصوب (

موادي از قـانون وصـول برخـی از درآمـدهاي دولـت و        
با اصالحات  28/12/1373مصوب (مصرف آن در موارد معین 

  107  )ت بعديو الحاقا
  111  )24/12/1382مصوب (قانون نظام صنفی کشور   
  111  تعاریف -فصل اول   
  113  فرد صنفی -فصل دوم  
  115  ها یهاتحاد -فصل سوم  



  128  مجمع امور صنفی -فصل چهارم  
  135  شوراي اصناف کشور -فصل پنجم  
  138  کمیسیون نظارت  -ششم فصل  
  142  هیأت عالی نظارت  -فصل هفتم  
  145  ها  تخلفات و جریمه -فصل هشتم  
  157  تسایر مقررا -فصل نهم   
نامه صدور پروانه کسـب موقـت بـراي توسـعۀ واحـدهاي       آیین  

ــه     ــدون پروان ــدهاي ب ــعۀ واح ــوگیري از توس ــنفی و جل  ص
  167  )ریاست جمهوري 23/6/1387(

قانون صنفی موضـوع تعطیـل موقـت     28نامه اجرایی ماده  آیین  
  173  )وزیر بازرگانی 30/8/1383مصوب ( واحدهاي صنفی 

قانون نظـام صـنفی موضـوع فـروش      70نامه اجرایی ماده  آیین  
  181  العاده و فروش اقساطی فوق

تصویبنامه درخصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصـل    
  187  )ریاست جمهوري 28/9/1389مصوب (هشتم قانون نظام صنفی 

قانون نظـام صـنفی، حـراج و فـروش      84ماده  اجرایینامه  آیین  
  189  العاده واحدهاي صنفی فوق

  195  )22/10/1383مصوب (قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی   
قانون  2ماده  2و بند ج تبصرة  1ماده  3نامه اجرایی تبصرة  آیین  

  199  )هیات وزیران 3/5/1386مصوب (تنظیم بازار غیر تشکل پولی 
مصـوب  (نامه اجرایی قانون تنظیم بـازار غیرمتشـکل پـولی     آیین  

  207  )هیأت وزیران با اصالحات بعدي 20/4/1386
  213  )15/7/1388مصوب (کنندگان  وق مصرفحقاز حمایت قانون  
  213  تعاریف -فصل اول  
کنندگان کاال و خدمات در قبال  وظایف عرضه -فصل دوم  

  214  کنندگان حقوق مصرف
هــاي حمایــت از حقــوق  تشــکیل انجمــن -فصــل ســوم  

  218  کنندگان مصرف



  220  نحوه رسیدگی و حمایت -فصل چهارم  
  222  ها و مجازات جریمه -فصل پنجم  
  225  کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف 21نامه اجرایی ماده  آیین  
  225  تعاریف  -فصل اول   
  226  ها  ثبت انجمن -دوم  فصل  
  228  نظارت  -فصل سوم   
  231  ها  نمضوابط مربوط به عملکرد مالی انج - فصل چهارم   
فرایند دریافت ثبت و بررسی شـکایات   -فصل پنجم   

  233  توسط انجمن
  236  سایر مقررات  -فصل ششم   
مصوب (کنندگان خودرو  قانون حمایت از حقوق مصرف  

23/3/1386 (  243  
  249  )15/10/1388مصوب (ها  قانون هدفمندکردن یارانه  
مصـوب  (قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشـان    

23/1/1367(  261  
   نــاننامــه تعزیــرات حکــومتی امــور گنــدم، آرد و      آیــین  

  کمیســیون منتخــب مجمــع تشــخیص     16/6/1366مصــوب (
  265  ) مصلحت نظام

  266  تخلفات و تعزیرات -فصل اول   
مصوب (اساسی  کاالهاي هاي پنکو خریدوفروش منع قانون  

23/1/1367(  279  
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص رسیدگی   

 7و  3، 1سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات موضوع مواد 
  283  هاي کاالهاي اساسی قانون منع خرید و فروش کوپن

هیـأت وزیـران بـا     23/3/1363مصوب  (نامه اماکن عمومی  آیین  
  285  )حات و الحاقات بعدياصال



 -نامه چگونگی اداره اماکن عمومی منـاطق آزاد تجـاري     آیین  
  295  ) 9/7/1373مصوب (صنعتی جمهوري اسالمی ایران 

  299  هاي حقوقی تعزیرات نامه نحوه انتشار مجله بررسی آیین  
  299  کلیات -فصل اول   
  302  ارکان مجله -فصل دوم   
  303  وظایف و اختیارات  -فصل سوم   
  305  چاپ -فصل چهارم   
  306  منابع مالی  -فصل پنجم   
  307  سایر موارد  -فصل ششم   

  

  تعزیرات حکومتی قاچاق کاال و ارز: دفتر دوم
  

اي مقام معظم رهبري بـه سـران قـوا مـورخ      فرمان هشت ماده  
10/2/1380  311  

رئـیس جمهـور مـورخ     فرمان مقام معظم رهبري خطـاب بـه    
10/2/1380   316  

فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئیس قوه قضـائیه مـورخ     
22/2/1381  317  

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و   
  319  )مجمع تشخیص مصلحت نظام 12/4/1374مصوب (ارز 

جـع بـه   قانون نحوه اعمال تعزیـرات حکـومتی را   2تفسیر ماده   
  مجمـــع تشـــخیص  18/8/1381مصـــوب (قاچـــاق کـــاال و ارز 

  335  )مصلحت نظام
قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجـع    

مجمع تشـخیص   12/2/1374مصوب (به قاچاق کاال و ارز 
  337  )مصلحت نظام 



هـاي قاچـاق کـاال و ارز     دستورالعمل نحوه رسـیدگی بـه پرونـده     
قانون نحـوه اعمـال تعزیـرات حکـومتی      4ماده  1موضوع تبصره 

  339  )رییس قوه قضاییه  9/4/1374مصوب (راجع به قاچاق کاال و ارز 
  339  کلیات -فصل اول   
  340  رسیدگی  -فصل دوم   
  341  صدور و اجراي حکم  -فصل سوم   
  دستوالعمل راجع بـه تعهـدات معـوق صـادرکنندگان غیرنفتـی        

  345  ) هیأت وزیران 28/9/1380مصوب ( 
ــتورالعمل    ــت    دس ــت پرداخ ــورداري از معافی ــونگی برخ چگ

  349  )28/11/1386مصوب (التفاوت نرخ ارز  مابه
نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به  آیین  

  351  ) هیأت وزیران 29/3/1379مصوب (قاچاق کاال و ارز 
نامه اجرایی قانون نحـوه اعمـال    یینآ 26دستورالعمل ماده   

مصـوب  (تعزیرات حکـومتی راجـع بـه قاچـاق کـاال و ارز      
  381  )هیأت وزیران 17/6/1381

دستورالعمل نحوه مبـارزه بـا کـاالي قاچـاق در سـطح عرضـه         
  393  )ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز 27/12/1388مصوب (

اصــالحات بعــدي قــانون مجــازات مــرتکبین قاچــاق بــا   
  397  )29/12/1312مصوب (

  398  قاچاق اموال موضوع عایدات دولت  -باب اول   
  398  مقررات عمومی -فصل اول  
وظایف و اختیـارات مـأمورین کشـف و     -فصل دوم  

  405   12تعقیب قاچاق و پاداش کاشفین و غیره ماده 
  410  قاچاق تریاك -فصل سوم  
  410  چاق اجناس دخانیهقا -فصل چهارم  
  413  قاچاق گمرکی -فصل پنجم  
  414  قاچاق عوارض بلدي  -فصل ششم   



اموال موضوع عایدات دولت که قـوانین   -فصل هفتم   
  414  مخصوصی نسبت به آنان وضع نشده است 

  415  الورود  الصدور و ممنوع اشیاي ممنوع -باب دوم   
  415  مقررات عمومی  -فصل اول   
  415  قاچاق اسلحه و مهمات جنگی  -فصل دوم   
  415  قاچاق طال و نقره  -فصل سوم   
ــارم    ــوع -فصــل چه ــورود و  تعریــف اشــیاي ممن ال

  415  الصدور  ممنوع
  415  مقررات مختلفه  -باب سوم   
  421  ) 7/4/1351مصوب (موادي از قانون پولی بانکی   
موادي از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی بـا دخانیـات     

  423  )5/6/1385مصوب (
نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه  موادي از آیین  

  425  )هیات وزیران 1/7/1386مصوب (ملی با دخانیات 
نامه اجرایی قانون جامع کنتـرل و مبـارزه    اصالحیه آیین  

  429  )هیأت وزیران 15/7/87ب مصو(ملی با دخانیات 
مصـوب  (نامه ورود و صدور معامالت طـال ، نقـره و پالتـین     آیین  

  431  ) شوراي پول و اعتبار 22/4/1380
مواردي از قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از   

  439  ) 15/8/1384مصوب (مقررات مالی دولت 
  ت در زمینــه قاچــاق مصــوبه راجــع بــه فعالیــت وزارت اطالعــا  

 27/2/1368مصـوب  (فرش، طال، و عتیقه جـات و کتـب خطـی    
  443  )هیأت وزیران

ــانون    ــی ق ــت ورود برخ ــرور  ممنوعی ــاي غیرض از کااله
  445  ) 22/6/1374مصوب (



قانون نحوه رسیدگی بـه تخلفـات و مجـازات فروشـندگان       
ت و هایی که استفاده از آنها در مأل عام خالف شرع اس لباس

  447  )28/12/1365مصوب (کند  دار می یا عفت عمومی را جریحه
قــانون ممنوعیــت بــه کــارگیري تجهیــزات دریافــت از   

  451  )23/11/1373مصوب (ماهواره 
  455  )1375مصوب (موادي از قانون مجازات اسالمی   
قـانون  ) 1(قانون الحاق یـک بنـد و یـک تبصـره بـه مـاده         

 1369ن در نظام اقتصادي کشور مصوب گرا مجازات اخالل
  457  )14/10/1384مصوب (.آن) 3(ماده ) 1(و اصالح تبصره 

  459  )2/9/1390مصوب (قانون امور گمرکی   
  459  تعاریف، سازمان و کلیات  -بخش اول   
  459  تعاریف  -فصل اول   
اهداف و وظایف سازمان گمرك جمهـوري   - فصل دوم   

  463  ن اسالمی ایرا
  468  کلیات  -فصل سوم   
  468  هاي خدمات  حقوق ورودي و هزینه -مبحث اول   
  470  فناوري اطالعات و ارتباطات  -مبحث دوم   
  470  تخمین  -مبحث سوم   
  470  هاي گمرکی  تشریفات و کنترل -مبحث چهارم   
  471  الزامات سامانۀ هماهنگ شده  -مبحث پنجم   
  472  گذاري و قواعد مبدأ  ارزش -بخش دوم   
  472  ارزش کاال  -فصل اول   
  472  )وارداتی(ارزش کاالهاي ورودي  -مبحث اول   
ارزش گمرکــی کــاالي صــدوري  -مبحــث دوم   

  474  )صادراتی(



  475  قواعد مبدأ  -فصل دوم   
  475  تشریفات قبل از اظهار  -بخش سوم   
  478  نگهداري کاال در اماکن گمرکی  -هارم بخش چ  
  478  انبارهاي گمرکی و مسؤولیت نگهداري کاال  - فصل اول   
  478  انبارهاي گمرکی  -مبحث اول   
مسئولیت حفظ و نگهـداري کـاال و    -مبحث دوم   

  480  اشیاي گمرکی
هاي  انبارهاي اختصاصی، انبارهاي سردخانه - فصل دوم   

  482  رسمی و گمرك اختصاصی عمومی و
  485  کاالهاي متروکه، ضبطی و واگذاري به گمرك  - بخش پنجم   
  489  تشریفات و شرایط عمومی اظهار و تخصیص  - بخش ششم   
  494  هاي گمرکی  رویه -بخش هفتم   
  494  کاالهاي ورودي  -فصل اول   
  494  ورود قطعی  -مبحث اول   
  495  ورود موقت  -مبحث دوم   
  496  ورود موقت براي پردازش  -مبحث سوم   
  497  مرجوعی  -مبحث چهارم   
  497  عبور خارجی  -مبحث پنجم   
  500  عبور داخلی  -مبحث ششم   
  503  کاالهاي صدوري  -فصل دوم   
  503  صدور قطعی  -مبحث اول   
  503  استرداد حقوق ورودي  -مبحث دوم   
  506  صدور موقت  -مبحث سوم   
  508  ها  سایر رویه -فصل سوم   



  508  کاالهاي مسافري -مبحث اول   
  509  هاي پست سیاسی  پیک سیاسی و بسته - مبحث دوم   
  511  المللی  بین  مرسوالت پست -مبحث سوم   
  515  فروشگاه آزاد  -مبحث چهارم   
  516  یل نقلیه براي مقاصد تجاري وسا -مبحث پنجم   
  518  رویه انتقالی  -مبحث ششم   
  518  بري  رویه کران -مبحث هفتم   
  520  تخلفات و قاچاق  -بخش هشتم   
  520  تخلفات گمرکی  -فصل اول   
  528  قاچاق  -فصل دوم   
  533  ها  ها و ممنوعیت معافیت -بخش نهم   
  533  ها  افیتمع -فصل اول   
  542  ها  ممنوعیت -فصل دوم   
  542  ها در ورود قطعی  ممنوعیت -مبحث اول   
ــث دوم    ــت -مبح ــا ممنوعی ــت و  ه   در ورود موق

  544  عبور داخلی 
  545  ها در عبور خارجی  ممنوعیت -مبحث سوم   
  545  ها در صادرات  ممنوعیت -مبحث چهارم   
  546  زار گمرکی کارگ -بخش دهم   
  549  بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص  -بخش یازدهم   
  549  کلیات  -فصل اول   
  550  کسر دریافتی  -فصل دوم   
  552  اضافه پرداختی  -فصل سوم   
  553  حسابرسی بعد از ترخیص  -فصل چهارم   



  554  مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی  -بخش دوازدهم   
  559  سایر مقررات  -بخش سیزدهم   
آوري و فروش اموال تملیکی قانون تأسیس سازمان جمع  

  557  )24/10/1370مصوب (و اساسنامه آن 
  557  کلیات  -فصل اول   
ــزوده     ــر ارزش اف ــات ب ــانون مالی ــوادي از ق مصــوب (م

9/11/1386 (  579  
  579  الیاتمأخذ، نرخ و نحوه محاسبه م -فصل سوم  
  582  وظایف و تکالیف مؤدیان -فصل چهارم  
  585  حقوق ورودي  -فصل هشتم   
  586  تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا  -فصل دهم   
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح   

  591  )  23/6/1390مصوب (و مهمات غیرمجاز 
  591  کلیات  -فصل اول   
  592  سالح و مهمات  -فصل دوم   
  594  اقالم و مواد تحت کنترل  -فصل سوم   
  596  ها  تشدید و تخفیف مجازات -فصل چهارم   
  598  سایر مقررات  -فصل پنجم   
مصــوب (  مــالی  هــاي محکومیــت  اجــراي  نحــوه  قــانون  

  601  ) بعدي  با اصالحات 10/8/77
هـایی کـه بـه نحـو      یحه قانونی مربوط به تلقی قاچاق اتومبیلال  

ترانزیت خارجی، بـه اتکـاي کارنـه دوپاسـاژ، بـه ترتیـب ورود       
موقت و به استناد پروانه ترانزیـت داخلـی بـه کشـور وارد و در     

انـد   موعد مقرر به گمـک تحویـل و یـا از کشـور خـارج نشـده      
  605  )شوراي انقالب 10/11/1358مصوب (



الیحه قانونی الحاقی به الیحه قـانونی مربـوط بـه تلقـی قاچـاق        
هایی که به نحـو ترانزیـت خـارجی ، بـه اتکـاي کارنـه        اتومبیل

دوپاساژ، به ترتیـب ورود موقـت و بـه اسـتناد پروانـه ترانزیـت       
داخلی به کشور وارد و در موعد مقرر به گمرك تحویل و یـا از  

  607  )20/1/1359مصوب (اند  شور خارج نشدهک
مــوادي از قــانون از حمایــت از کودکــان و نوجوانــان   

  609  )مجلس شوراي اسالمی 1380مصوب (
دستورالعمل نحوه پیگیري پرونده قاچاق دارو و تشکیل پرونـده    

  ســتاد مرکــزي مبــارزه بــا قاچــاق  13/3/1388مصــوب (قضــایی 
  611  )کاال و ارز

مصوب سـتاد  ( هاي قاچاق  تورالعمل تشکیل و پیگیري پروندهدس  
  613  )مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز

پزشـکی  دستورالعمل پیشـگیري و مبـارزه بـا قاچـاق تجهیـزات        
  619  )کاال و ارز ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق  6/3/1387مصوب (

  619  وضعیت: فصل اول  
  622  تعاریف: فصل دوم  
پیشگیري از بروز قاچاق با کنترل کیفـی و  : فصل سوم  

  624  رعایت استانداردهاي تولید
پیشگیري و مقابلـه بـا ورود تجهیـزات    : فصل چهارم  

  628  سازي و تسهیل واردات مجاز پزشکی قاچاق با روان
کنتــرل و مقابلــه بــا حمــل و نقــل و  -فصــل پــنجم   

  632  غیر استاندارد نگهداري و تجهیزات پزشکی قاچاق و 
انضباط بخشی توزیع تجهیزات پزشکی و : فصل ششم  

  635  مقابله با قاچاق در سطح عرضه
  638  موارد کلی و عمومی    : فصل هفتم  
ــبکه         ــارج ازش ــه خ ــاق و عرض ــا قاچ ــارزه ب ــتورالعمل مب دس

سـتاد مرکـزي    30/2/88مصـوب  (اي  هاي نفتـی یارانـه   فرآورده
  643  )اق کاال و ارزمبارزه با قاچ



  643  تعاریف: فصل اول  
  645  هاي نفتیسهمیه فرآورده: فصل دوم  
  648  تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز: فصل سوم  
  658  حمل سوخت اضافی: فصل چهارم  
  662  انحراف از مسیر: فصل پنجم  
  665  حمل ونقل دریایی: فصل ششم  
  668  مجاري عرضه: مفصل هفت  
  670  موارد عمومی: فصل هشتم  
ترانزیت خارجی کـاال از کشـور    سازي و سالمت نامه روانینآی  

  677  )هیات وزیران 12/7/1388مصوب (
مصوبه جلسه پنجاه و دوم ستاد مرکزي مبارزه بـا قاچـاق کـاال و      

  683  )13/2/138مورخ (ارز 
کـزي مبـارزه بـا قاچـاق کـاال و ارز      مصوبه جلسه شصتم ستاد مر  

  685  )9/12/1384مورخ (
  مصوبه جلسه هفتاد و سوم ستاد مرکزي مبـارزه بـا قاچـاق کـاال       

  687  1385/)2/11مورخ (  و ارز
ریــیس ســتاد  21/2/1385س مــورخ /2043/50بخشــنامه شــماره   

  689  مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخصوص کاالي تجمیعی
  

  تعزیرات حکومتی بهداشت و درمان: فتر سومد
  

مصوب (قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی   
  697  )مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/12/1367

  697  تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی - فصل اول   
تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشـک   -فصل دوم   

  702  دندانپزشکی و آزمایشگاهی و ملزومات پزشکی،
  702  دارو  -بخش اول   



  711  شیر خشک و غذاي کودك -بخش دوم   
لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی  -بخش سوم   

  712  و آزمایشگاهی 
هـاي توزیـع کننـده دارو، شـیر      شرکت - بخش چهارم   

  714  خشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
تعزیرات تولید، توزیع، فروش مواد خـوردنی،   –فصل سوم   

  715  آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
    سایر مقررات –فصل چهارم   
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویـی و مـواد     

با اصـالحات و   29/3/1334مصوب (خوردنی و آشامیدنی 
  727    )الحاقات بعدي

  727  مؤسسات پزشکی –فصل اول   
  733  آزمایشگاه تشخیص –فصل دوم   
  736  مقررات مربوط به اشتغال پزشکان بیگانه –فصل سوم   
هاي  شرایط ساخت و ورود دارو و فرآورده –فصل چهارم   

  738  هاي آزمایشگاهی بیولوژیک و فرآورده
وآرایشـی و بهداشـتی    قانون مواد خوردنی و آشـامیدنی   

  757  )با اصالحات بعدي 2/4/1346ب مصو(
قـانون اصـالح    13/9/1379اصـالحی   13نامه اجرایی ماده  آیین  

ــتی   ــامیدنی، آرایشــی و بهداش ــواد خــوردنی و آش مصــوب (م
  771  )وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 8/6/1380

  771  بهداشت فردي  -فصل اول   
مراکز تهیه،  شرایط ساختمانی و بهداشتی -فصل دوم   

تولید، توزیع و نگهـداري و فـروش مـواد غـذایی و     
  776  اماکن عمومی 



  791  وسایل و لوازم کار  -فصل سوم   
وظـایف مسـؤول بهداشـت محـل و      -فصل چهـارم    

ــدیر   ــا م ــأمورین نظــارت و تکــالیف صــاحب و ی م
  795  هاي مشمول قانون  محل

هـا و   کارگـاه بندي امکان و مراکـز   طبقه -فصل پنجم   
  799  نامه  کارخانجات از لحاظ شمول مواد این آیین

  

  اجراي احکام تعزیرات حکومتی: دفتر چهارم
  

  805  دستورالعمل نحوه اجراي احکام  
ــآ   ــا     ینی ــان س ــودگی محکوم ــو و بخش ــأت عف ــه هی   زمان نام

  817  تعزیرات حکومتی
  817  اعضاي هیأت و تشکیل جلسات -قسمت اول   
  818  وظایف هیأت -قسمت دوم   
  819  هاي مشمول عفو مجازات  -قسمت سوم   
  819  شرایط عفو -قسمت چهارم   
شـرایط و نحـوه تقسـیط جـزاي نقـدي در       دستورالعمل  

  821  تعزیرات حکومتیسازمان 
  823  وه تقسیط جزاي نقدي در سازمان تعزیرات حکومتینح  
  823  شرایط موافقت با تقسیط  -قسمت اول   
  824   -قسمت دوم   
  825  ترتیبات اجرایی -قسمت سوم   
هاي اجراي احکام تعزیرات حکومتی  بخشنامه ساماندهی پرونده  

معاون وزیـر دادگسـتري و ریـیس سـازمان      24/3/1389مصوب (
  827  ) تعزیرات حکومتی

  829  شورتی مرتبط با اجراي احکام تعزیرات حکومتی نظریات م  



  
  
  


