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 1 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز( ۶و )( ۵نامه اجرايي مواد )آيين

 با اصالحات و الحاقات بعدي 6۶/60/593۵مصوب 

 

 تعاريف و كليات  -فصل اول 

  :روندمشروح مربوط به كار مينامه اصطالحات زير در معاني در اين آيين -۱ماده 

  .با اصالحات بعدي آن - ۲۹۳۱مصوب  -قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز  قانون: -الف 

  .قانون( ۹ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز موضوع ماده ) ستاد: -ب 

شف:    -پ  سه ك ضوع قانون با د صورتجل شف كاال يا ارز مو صله پس از ك شي كه بالفا ست اينرج اطالعات در قالب برگه گزار  هاي پيو

  .رسدنامه كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است، تنظيم و به امضاي كاشف يا كاشفان و متهم يا متهمان ميآيين

كشف كاال يا قانون كه با توجه به جايگاه و پست سازماني خود مسئوليت ( ۹۳هاي موضوع ماده )مأمور يا مأموران دستگاه  كاشف:  -ت 

  .ارز موضوع اين قانون را به عهده دارند

ضوع ماده ) افزاري جامع يكپارچهسامانه نرم  سامانه جامع تجارت:  -ث  اين آيين نامه كه در ( ۹سازي و نظارت بر فرآيند تجارت مو

  .قانون شكل گرفته است( ۳اجراي بند )الف( ماده )

  .اين آيين نامه( ۵بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موضوع ماده )سامانه )پورتال( ارزي  سامانه ارزي: -ج 

  .اين آيين نامه( ۱۲سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي موضوع ماده ) سامانه پنجره واحد: -چ 

 هاي اصلي   سامانه -فصل دوم 

 سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق   -الف 

شناسايي و »هاي مرتبط، سامانه قانون و ديگر دستگاه ( ۵ماده )( ۹هاي موضوع تبصره )همكاري دستگاه ستاد موظف است با  -۲ماده 

اي تهيه و اجرا نموده و مورد بهره هاي جامع تجارت و پنجره واحد تغذيه مي شااود به گونه را كه عمدتاً از طريق سااامانه « مبارزه با قاچاق

شگيري ا ضمن پي سايي كاالي قاچاق ورودي و خروجي را در برداري قرار دهد كه  شنا سمي، امكان  سمي و غيرر ز وقوع قاچاق در مبادي ر

  .فراهم نمايدشهري، عرضه، معامله، اطالعات بانكي و اطالعات مالياتي هاي مختلف حمل، انبار، توزيع درون گلوگاه 

صره   ست امكان بهره -۱تب سامانه مذكور را بر ستاد موظف ا ستگاه برداري از  سايي و مبارزه با اي د شنا هايي كه طبق قانون موظف به 

  .قاچاق هستند، فراهم نمايد

  .جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد به منظور ايجاد سامانه مذكور بايد امكان دسترسي ستاد به سامانه -۲تبصره 

  .مستقر خواهد بودپايگاه داده و بانك اطالعات اين سامانه در ستاد  -۳تبصره 

 سامانه جامع تجارت  -ب 

هاي بروز قاچاق، وزارت ( اين آيين نامه و كاهش زمينه۱سااازي اطالعات مرتبط با سااامانه موضااوع ماده )به منظور يكپارچه -۳ماده 

اي تهيه و اجرا را به گونه «سامانه جامع تجارت»( مذكور، ۱هاي موضوع ماده )صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و دستگاه

                                                           
در جلسه  1931 مصوبقانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ( 6و )( 5) موادستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز و به استناد وزارت دادگستری و به پیشنهاد نامه این آیین -1

 منتشر شده است. 10/60/1935 مورخ 16856هیات وزیران تصویب و در روزنامه رسمی شماره  66/60/1935مورخ 
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برداري قرار دهد كه متضااامن كليه فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي از جمله صااادور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و نموده و مورد بهره

ايد. اين ساااامانه بايد با هاي تجاري اعم از واردات، صاااادرات و عبور )ترانزيت( را در برگرفته و يكپارچه نممجوزهاي تجاري بوده و انواع رويه

هاي مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزي، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بيمه گذاري اطالعات موجود در سامانهاشتراك

سمورد بهره صوص تجارت از طريق درگاه اين  شاهده و پيبرداري قرار گيرد، به نحوي كه بازرگان بتواند تمام امور خود را در خ گيري امانه م

 .كند و از ورود چند باره اطالعات يكسان و تكراري جلوگيري شود

صره   صادرات و عبور )ترانزيت -۱تب شخيص مجوزهاي مورد نياز براي واردات،  ضعيت (به منظور ت سامانه مذكور در اين ماده آخرين و  ،

افت و به ازاي اظهار كاال توسط بازرگان، مجوزهاي مورد نياز براي واردات، ضوابط كااليي را از سامانه مربوط به صورت سيستمي و برخط دري

دهد و درخواست صدور مجوز صادرات و عبور )ترانزيت( كاالهاي اظهار شده را بر اساس شناسه كاال و بدون دخالت عامل انساني تشخيص مي

يد. همچنين اين سااامانه بايد مجوزهاي صااادر شااده توسااط نماهاي مجوز دهنده ارسااال ميرا به صااورت ساايسااتمي و برخط براي سااازمان

  .هاي مجوز دهنده را به صورت سيستمي دريافت و ضمن نمايش به بازرگان، براي سامانه پنجره واحد ارسال نمايدسازمان

شده توسط خريد ارايه ها و مشتقات نفتي به گمرك، فاكتور )صورتحساب( در زمان اظهار كاالهاي صادراتي از قبيل فرآورده -۲تبصره  

ستعالم و مالكيت صادركننده نسبت به كاالهاي اظهار شده را به صورت سيستمي احراز  صادركننده را از سامانه جامع ثبت برخط معامالت ا

  .مايدنمي

صره   نمايد. بدين هم ميهاي بازرگان در فرآيندهاي تجاري را فراسااامانه جامع تجارت امكان پرداخت الكترونيكي كليه پرداخت  -۳تب

صورت سيستمي براي اين سامانه ارسال و سامانه مذكور پس از پرداخت الكترونيك هاي مربوط مشخصات قبض درآمد را به منظور، دستگاه

 .توسااط بازرگان، شااناسااه يكتاي رساايد بانكي را دريافت نموده و همراه با اطالعات پرداخت براي سااامانه دسااتگاه مربوط ارسااال مي نمايد

  .شودشده طبق قوانين جاري انجام مي هاي مشخصها متناسب با موضوع پرداخت به حسابپرداخت

نامه هماهنگ هاي موضوع اين آيينسازمان امور مالياتي موظف است سامانه جامع امور مالياتي را به طرق مقتضي با سامانه -۴تبصره  

ستمي اطالعات معامالت با  سي سبت به تبادل  سه كاال در نموده و ن شنا ضمن الزامي نمودن درج  سايي و مبارزه با قاچاق اقدام و  شنا سامانه 

  .صورتحساب معامالت، امكان استعالم برخط صورتحساب معامالت را در محدوده قوانين و مقررات فراهم نمايد

صره   صادرات و واردات كاالهاي -۵تب ست اطالعات مربوط به  سالمي ايران موظف ا سامانه پنجره  گمرك جمهوري ا شور را از طريق  ك

واحد به سااامانه جامع تجارت منتقل نمايد و به صااورت متقابل اطالعات مكتساابه سااامانه جامع تجارت به سااامانه پنجره واحد منتقل شااود. 

شكل از وزارتخانه سط كارگروهي مت ضوع اين ماده تو صنعت، م اختالفات مربوط به تهيه نوع اطالعات مورد تبادل مو عدن و تجارت )به هاي 

  .عنوان رييس(، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي )با حضور گمرك(، معاونت اجرايي رييس جمهور و رييس ستاد حل و فصل خواهد شد

صره   سالمي ايران مي -۶تب سامانهاندازي و بهرهتواند تا قبل از راهگمرك جمهوري ا ضوع اين برداري كامل از  و به نح نامهآيينهاي مو

ستگاه ضي و با همكاري د ستگاه يا از طريق ورود اطالعات هاي ذيمقت سامانه متعلق به هر د ستقيم اطالعات از طريق  سبت به تبادل م ربط ن

  .در سامانه پنجره واحد اقدام نمايد

اندازي بندي راهامه زمان، مدل مفهومي و برننامهآيينوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتيبات مقرر در اين  -۷تبصره 

ها موظف به ارايه خدمات و تبادل اطالعات در راسااتاي مدل هاي مرتبط و سااتاد ارايه نمايد. كليه دسااتگاهسااامانه مذكور را به كليه دسااتگاه

  .باشندمفهومي مصوب مي

 بندي اعتباري  سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه  -پ 

ساماندهي امر  -۴ماده  شته و صدور، تمديد و ابطال كارتبه منظور  ستفاده از آنها از طريق كنترل ر سو ا هاي بازرگاني و جلوگيري از 

هاي مورد نياز جهت اعتبارسنجي ميزان فعاليت و سقف اعتباري آنها متناسب با رتبه اعتباري مربوط و همچنين تهيه، تنظيم و اعالم شاخص

ماده  (هاي موضوع بند )ترجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاهبندي اعتباري براي تجارت داخلي و خاو رتبه
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سب مورد با همكاري وزارتخانه( ۳) شكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بيمه مركزي قانون و ح شت، درمان و آموزش پز ستري، بهدا هاي دادگ

سااامانه يكپارچه »ربط، هاي ذيبورس و اوراق بهادار و ساااير دسااتگاهجمهوري اسااالمي ايران، گمرك جمهوري اسااالمي ايران، سااازمان 

  .برداري قرار دهدرا براي تجارت داخلي و خارجي تهيه و اجرا نموده و مورد بهره« بندي اعتباري اعتبارسنجي و رتبه

رسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي شده، اطالعات الزم جهت اعتباهاي تعيين ربط موظفند بر اساس شاخصهاي ذيدستگاه -۱تبصره  

  .بندي اعتباري ارسال نمايند از طريق سامانه جامع تجارت براي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبهصورت سيستمي و برخط را به 

صره   الم و روزرساااني نموده و امكان اسااتع وزارت صاانعت، معدن و تجارت موظف اساات رتبه اعتباري متقاضاايان را تعيين و به -۲تب

  .صورت سيستمي و برخط فراهم نمايدهاي مرتبط با تجارت داخلي و خارجي را به آن به دسترسي عموم به ويژه سازمان

 سامانه ارزي  -ت 

ها و جلوگيري از عرضه و فروش ارز خارج ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنبراي تمركز اطالعات مالي صرافي (۲۶/6۶/6۶)اصالحي   -۵ماده 

شا ارز بانكاز  سالمي ايران و همچنين جلوگيري از قاچاق ارز و تعيين من شده از طرف بانك مركزي جمهوري ا ها و واحدهاي مجاز و تعيين 

 :كاالي وارداتي، بانك مذكور موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند

برداري از آن پس از ابالغ اسالمي ايران و اجرا و بهرهتهيه سامانه ارزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري  -الف

 .رييس جمهور

 .اعالم و ارسال اطالعات تمام ارزهاي تخصيصي به واردكنندگان كاال به گمرك جمهوري اسالمي ايران به صورت سيستمي و برخط - ب

افر، همراه رانندگان عبوري )ترانزيتي( و مواردي تعيين ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور توسط هر شخص، همراه مس - پ

 .صورت برخط از طريق درگاه اينترنتي خود از اين قبيل و اعالم عمومي آن به

شور به بانك  - ت صوص ورود كاال به ك سامانه پنجره واحد در خ سال اطالعات دريافتي از طريق  هاي عامل جهت رفع تعهدات اعالم و ار

 .ررات مربوطارزي وفق قوانين و مق

سوي آن بانك و  - ث شده از  سقف مجاز اعالم  ستورالعمل مربوط به تعيين تكليف ارز )نقد( ورودي و خروجي بيش از  تهيه و تدوين د

اعالم عمومي آن به صورت برخط از طريق درگاه اينترنتي خود و همچنين فراهم نمودن امكان تبادل اطالعات موضوع اين بند با سامانه جامع 

 ۲.تجارت

  :اي طراحي و اجرا گردد كهگونه سامانه ارزي بايد به -۶ماده 

ست – الف سامانه جامع تجارت دريافت نمايد و تمامي اين درخوا ستمي از  سي صورت  هاي تأمين ارز جهت واردات كاال يا خدمات را به 

  .فرايند تا رفع تعهد ارزي به صورت سيستمي انجام شود

                                                           
 هیات وزیران: 16/66/1936ز مصوب ( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ار6( و )5( آیین نامه اجرایی مواد )5صالح ماده )موجب ا به -1

انك مركزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم ب 11/11/1935مورخ  061115/35به پیشنهاد شماره  16/66/1936هیأت وزیران در جلسه 
 :ون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب كردقان

از ابالغ  پس»عبارت  19/60/1935 هـ مورخ51553/ت06009( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، موضوع تصویب نامه شماره 6( و )5نامه اجرایی مواد )( آیین 5در ماده )
 :شوده شرح زیر اصالح میحذف و بند )الف( ب« بانك مذكور موظف است»قبل از عبارت « رئیس جمهور

 «..برداری از آن پس از ابالغ رئیس جمهورتهیه سامانه ارزی با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسالمی ایران و اجرا و بهره  -الف »

 اسحاق جهانگیری -معاون اول رئیس جمهور 
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ها و همچنين اطالعات ها، اطالعات خريد يا فروش ارز توسااط صاارافيها يا صاارافيهاي ارزي با عامليت بانكحاوي اطالعات حواله - ب

سب مورد به آن شايش اعتبارها و ثبت بروات ارزي بوده و ح سابگ صورتح ستعالم ها يا  صيص دهد و امكان ا سه يكتا تخ شنا هاي مربوط 

  .صورت سيستمي و برخط فراهم نمايد هايي كه بر اساس مأموريت قانوني خود نيازمند دريافت آنها هستند بهدستگاهاطالعات مذكور را براي 

هاي متولي متقاضيان ارز مذكور در مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از جمله سازمان حج و دستگاه -۷ماده 

فناوري و بهداشاات، درمان و آموزش پزشااكي موظفند به منظور ثبت درخواساات تأمين ارز متقاضاايان  هاي علوم، تحقيقاتزيارت، وزارتخانه

سالمي مربوط به خود، امكان تبادل اطالعات مربوط را به  سامانه ارزي فراهم نمايند. بانك مركزي جمهوري ا ستمي و برخط براي  سي صورت 

  .صورت سيستمي براي سامانه مربوط ارسال نمايدمذكور دريافت و اعالميه تأمين ارز را به ايران بايد درخواست تأمين ارز را از سامانه دستگاه 

صورت برخط در سامانه ارزي هاي ارزي و موارد مصرف آن را به ثبت بروات و حواله  -ها موظفند اطالعات گشايش اعتبار  بانك -۸ماده 

  .ها شناسه يكتا دريافت نمايندثبت نموده و براي آن

ضي را از  -6ماده  صادرات و ارز متقا صل از  صرافي، حا شأ ارز كاالهاي وارداتي اعم از بانكي،  پيش از اظهار كاال به گمرك، اطالعات من

ستعالم مي بازرگان دريافت و به سامانه ارزي ا ستمي از  سي شأ ارز تمامي صورت  ست من سالمي ايران موظف ا شود. بانك مركزي جمهوري ا

  .تي را به صورت سيستمي و بر خط از طريق سامانه ارزي براي گمرك جمهوري اسالمي ايران مشخص كندكاالهاي واردا

 .كننده كاال مكلف است منشأ ارز كاالهاي وارداتي خود را در سامانه ارزي ثبت كند وارد -۱تبصره 

شد -۲تبصره   سامانه ارزي مشخص ن ه يا در مورد منشا آنها گزارش خالف ارايه شده آن دسته از كاالهاي وارداتي كه منشأ ارز آنها در 

شوند اما بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و گمرك جمهوري اسالمي ايران موظفند مراتب است، وفق قوانين و مقررات مربوط ترخيص مي

  .را به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و همچنين ستاد اعالم كنند

  :موظفند نسبت به انجام موارد زير اقدام كنندها صرافي -۱6ماده 

  .صورت برخط در سامانه ارزي و دريافت شناسه يكتا براي آنها هاي ارزي بهثبت اطالعات خريد و فروش ارز و حواله - الف

  .ريد يا فروش ارزهنگام خشده در سامانه ارزي، به شده و اطالعات محل مصرف ارز فروخته  ثبت اطالعات منشا ارز خريداري - ب

  .ها مورد تأييد سامانه ارزي نيستخودداري از خريد يا فروش ارزهايي كه منشا آنها يا محل مصرف آن - پ

ها هايي كه علت آن  هاي ارزي و همچنين خودداري از حوالههنگام انجام حوالهثبت مورد مصاارف ارز انتقالي در سااامانه ارزي به  - ت

  .ذكور نيستمورد تأييد سامانه م

 سامانه جامع حمل و نقل -ث 

شمند كاالي در حال  به -۱۱ماده  سايي هو شنا ستمي بر فرآيند حمل و نقل و  سي منظور يكپارچه كردن اطالعات حمل و نقل، نظارت 

همكاري  حمل و نقل و جلوگيري از جعل اسااناد مربوط و جلوگيري از قاچاق سااوخت، وزارت راه و شااهرسااازي موظف اساات حسااب مورد با

برداري قرار دهد. سامانه مذكور، بايد را تهيه و ايجاد نموده و مورد بهره« سامانه جامع حمل و نقل»ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، شركت

تمامي مبادي ورودي و خروجي رسااامي و مسااايرهاي حمل و نقل را پوشاااش داده و حساااب مورد اطالعات مورد نياز حمل و نقل را از زير 

  :صورت سيستمي و برخط دريافت نمايد هاي زير بهسامانه

  .ايسامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل جاده - الف

  .ايسامانه يكپارچه ثبت تردد جاده - ب

  .سامانه يكپارچه حمل و نقل دريايي و عمليات بندري - پ
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  .سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل ريلي - ت

  .سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل هوايي - ث

  :اي طراحي و اجرا گردد كهگونه سامانه جامع حمل و نقل بايد به -۱۲ماده 

  .فرآيندهاي صدور، اصالح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته و امكان استعالم سيستمي و برخط اسناد مربوط را فراهم نمايد - الف

سناد حمل - ب و پروانه تردد و همچنين عمليات مرتبط را الكترونيكي نموده  CMR الملليو نقل نظير بارنامه داخلي، راهنامه بين  كليه ا

  .ها نمايدو مطابق قوانين و مقررات مربوط جايگزين نسخه فيزيكي آن

همچنين اطالعات مربوط به حمل و نقل و ها و مؤسسات حمل و نقل و ها، شركتها، تعاونياطالعات تمام اشخاص از قبيل سازمان - پ

  .عمليات مرتبط با آن را به صورت يكپارچه و برخط در برگيرد

اشخاص موضوع بند )پ(، اطالعات مورد نياز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طريق آن سامانه، شناسه يكتاي  - ت

  .نماينداسناد حمل و نقل دريافت 

انتظامي جمهوري اساالمي ايران بتواند اساناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از ساامانه شاناساايي و مبارزه با نيروي  - ث

 .هاي غيرمجاز برخورد نموده و نتايج اقدام خود را براي سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نمايدو نقل قاچاق استعالم و با حمل

صره   سامانه بايد -۱تب ضوع ماده  اين  سه رهگيري مو شنا سامانه  سامانه جامع تجارت و  صات و  (۲۹)به  شخ قانون جهت دريافت م

خصوصيات كاال و اطالعات بارگيري و تخليه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعالم رسمي آن توسط وزارت راه و شهرسازي، اطالعات اسناد 

  .هاي عبور را به صورت برخط دريافت نمايدها و پته وض انبار، بيجكها و قب هاي سبز گمركي، حوالهصادره مانند پروانه

نامه اجراي بند )الف( اين ماده نامه، شيوهاالجرا شدن اين آيينوزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف سه ماه پس از الزم -۲تبصره  

  .ربط تهيه و ابالغ نمايدهاي ذيرا با همكاري دستگاه

  :اي( موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام كندو شهرسازي )سازمان راهداري و حمل و نقل جاده وزارت راه -۱۳ماده 

  .اندجلوگيري از صدور بارنامه براي مبادي و مقاصدي كه در سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال ثبت نشده - الف

  .ايلكترونيك در سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل جادهاستعالم سيستمي كد پستي به صورت برخط و اافزودن  - ب

سامانه يكپارچه ثبت تردد جادهتهيه، ايجاد و بهره  - پ سيرهاي حمل و نقل جاده اي به گونهبرداري از  اي به امكانات فني اي كه كليه م

سب مجهز گردد و تمامي اطالعات تردد ثبت سط تجهيزات مزبور از جمله دور منا ستقر در جاده بين شده تو شور را بههاي م صورت  هاي ك

  .برخط در سرور مركزي يكپارچه نمايد

شخيص انواع پالك گونه تجهيزات مزبور بايد به -۱تبصره   شب و روز و )اي ارتقا يابند كه قابليت ت شخيص تردد در  داخلي و خارجي(، ت

  .صورت برخط به سامانه مذكور ارسال نمايند تردد را به شرايط مختلف آب و هوايي را داشته باشند و بتوانند اطالعات

صره   ستگاه -۲تب ساير د سالمي ايران و  سايي و از جمله دوربين هايي كه در جادهنيروي انتظامي جمهوري ا شنا شور تجهيزات  هاي ك

صورت برخط به سامانه يكپارچه ثبت  را به هاي خودشده توسط دوربين اند، موظفند اطالعات تردد ثبتبرداري نمودهخوان نصب و بهرهپالك

  .اي ارسال نمايندتردد جاده

ستگاه -۱۴ماده  سازماند ستفاده ها و  سناد مذكور را از طريق مركز تبادل اطالعات هاي ا صالت ا سناد حمل و نقل موظفند ا كننده از ا

د انط استعالم نمايند و به اسنادي كه در اين سامانه ثبت نشدهوزارت راه و شهرسازي )خوشه خدمات حمل و نقل( از سامانه حمل و نقل مربو

  .ترتيب اثر ندهند
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نامه، قبل از صاادور هر نوع االجرا شاادن اين آييناي بازرگاني موظفند از تاريخ الزمكننده خدمات بيمه تمامي مراكز عرضااه -۱۵ماده 

قل آنها در سامانه يكپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طريق استعالم سيستمي نامه و الحاقيه براي كاالها نسبت به ثبت اسناد حمل و نبيمه

  .اطمينان حاصل نمايند

صره   سناد حمل و نقل  -۱تب ستمي ا سي ستعالم  ست امكان ا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي( موظف ا سازي ) شهر وزارت راه و 

سالمي ايران جاده ضهاي را براي بيمه مركزي جمهوري ا كننده بيمه موظفند از طريق بيمه مركزي جمهوري  فراهم نمايد. همچنين مراكز عر

نظارت سيستمي بر اجراي اين ماده به عهده بيمه مركزي جمهوري اسالمي  .اسالمي ايران نسبت به استعالم سيستمي اين اسناد اقدام نمايند

  .ايران است

نامه و الحاقيه آن، شناسه يكتاي جداگانه است در سامانه جامع بيمه به هر بيمه  بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف -۲تبصره  

  .تخصيص داده و امكان استعالم سيستمي و برخط آنها را فراهم نمايد

صره   گر موظفند هاي بيمهنامه و الحاقيه منوط به اخذ شااناسااه يكتا از سااامانه جامع بيمه اساات و شااركتاصااالت و اعتبار بيمه -۳تب

  .هاي صادره را به صورت برخط براي سامانه مذكور ارسال نموده و شناسه يكتا دريافت نمايندها و الحاقيهنامهاطالعات بيمه 

صره   ستگاهها و الحاقيهنامه بيمه -۴تب شخاص و د ست. ا شد، معتبر ني سامانه جامع بيمه نبا ستفاده هايي كه مورد تأييد  ده از كننهاي ا

صالت و صحت اطالعات بيمههاي بازرگاني از جمله بانكلحاقيهنامه و ا بيمه سالمي ايران موظفند ا نامه و الحاقيه را به  ها و گمرك جمهوري ا

  .صورت سيستمي از سامانه مذكور استعالم نمايند

صدور بيمه هاي بيمهشركت -۵تبصره   سناد مورد نياز براي  سامانه اقيهو الح نامهگر موظفند حسب مورد اطالعات ا هاي بازرگاني را از 

 مهنامه، شناسه يكتاي اين اسناد روي بي جامع تجارت به صورت سيستمي استعالم نمايند و ضروري است تا قبل از حذف برگه فيزيكي بيمه

  .نامه درج گردد

ايران موظفند اتصااال پروانه  اي( و گمرك جمهوري اسااالميوزارت راه و شااهرسااازي )سااازمان راهداري و حمل و نقل جاده -۱۶ماده 

را در اولويت قرار  CMR الملليواردات به بارنامه داخلي، اتصااال پروانه عبور )ترانزيت( به پروانه تردد و اتصااال پروانه صااادرات به راهنامه بين 

 .داده و در كليه گمركات كشور اجرا نمايند

ضريب دقت در ك به منظور كاهش توقف -۱۷ماده  سازمان بنادر و دريانوردي، ها و افزايش  شور،  سي كاال در بنادر تجاري ك نترل و بازر

ستگاه  ساير د سب مورد  سالمي ايران و ح سترهاي گمرك جمهوري ا ساس وظايف قانوني خود ب هاي متولي در هر يك از بنادر تجاري، بر ا

دور، عبور )ترانزيت(، حمل و نقل و نظاير آن را فراهم افزاري و نرم افزاري الزم براي تبادل اطالعات الكترونيكي اساااناد ورود، صاااساااخت 

  .كنندمي

 .باشند كه به لحاظ قانوني به فعاليت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارندبنادر تجاري، بنادري مي  - تبصره

  :سازمان بنادر و دريانوردي موظف است نسبت به انجام موارد زير اقدام كند -۱۸ماده 

ا، هربط از قبيل تعاوني با همكاري اشخاص ذي« سامانه يكپارچه حمل و نقل دريايي و عمليات بندري»برداري از تهيه، اجرا و بهره - الف

سازمان حفاظت محيط شركت سالمي ايران،  سات حمل و نقل دريايي و عمليات بندري و مرتبط، گمرك جمهوري ا س شتيراني و مؤ هاي ك

شيالت و  سازمان  ست،  صادي به گونه -سازمان مناطق آزاد تجاري زي گيري، پهلودهي، تخليه و اي كه فرآيندهاي نوبتصنعتي و ويژه اقت

شامل محموله  شناورها را در بر گرفته و  شد و اطالعات فوق را به بارگيري، انبارش و اجازه حركت  هاي كانتينري )بارگنج( و غيركانتينري با

  .صورت الكترونيكي مبادله نمايد

ستگاه - ب ستورالعملي كه با همكاري د سرزميني در چارچوب د شناورها در آبهاي  شي به تردد، توقف، ورود و خروج  ضباط بخ هاي ان

  .رسدربط تهيه نموده و به تصويب ستاد ميذي
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  .ه با قاچاقتخصيص شناسه يكتا به هر شناور مطابق قوانين و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسايي و مبارز - پ

سكله - ت ضمن بهرهتجهيز ا ساماندهي خورها  سب و  سواحل  ها به امكانات فني و الكترونيكي منا گيري از مطالعات مديريت يكپارچه 

شور شه (ICZM) ك ستگاه و همچنين تهيه و اعالم نق ستورالعملي كه با همكاري د سي دريايي الزم در چارچوب د ستر سيرهاي د هاي ها و م

  .رسدتهيه نموده و به تصويب ستاد ميربط  ذي

تبادل الكترونيكي اطالعات حمل و نقل دريايي كاالهاي وارده به بنادر، مندرج در مانيفساات، قبض انبار و بيجك خروجي با سااامانه  - ث

  .جامع تجارت

ساخت - ج سال اطالعات مربوط به قبوض انبارهاي واقع در  فراهم نمودن زير سامانه محوطههاي الزم براي ار هاي بنادر تجاري از طريق 

  .جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال و دريافت شناسه يكتاي قبض انبار و درج آن در قبض انبارهاي صادره

صره   صوص تكاليف مندرج در بندهاي )ث( و )ج( اين ماده در محدوده مناطق آزاد تجاري  -تب سب صنعتي و و -در خ صادي، ح يژه اقت

 .ربط نيز در چارچوب قوانين و مقررات مربوط عمل خواهند نمود صنعتي و ويژه اقتصادي ذي -مورد سازمان مناطق آزاد تجاري

سازي، اسناد و مجوزهاي ربط موظفند از طريق سامانه يكپارچهها و اشخاص ذي گمرك جمهوري اسالمي ايران و ساير سازمان -۱6ماده 

سامانه يكپارچه حمل و نقل دريايي و عمليات گمركي  شيپ، پته عبور كاال و نظاير آنها را به صورت برخط با  صادرات، تران كاال از جمله پروانه 

  .بندري مبادله نمايند

 .گرددثبت مي HS Code مشخصات كاال در بارنامه دريايي مبتني بر كدينگ بين المللي كاال -تبصره 

سناد حمل و نقل  هاي ذيناسايي كاالي قاچاق در مسيرهاي حمل و نقل، دستگاهمنظور ش به -۲6ماده  ربط موظفند اطالعات تمامي ا

شده در سامانه اي، دريايي، هوايي و ريلي و همچنين اطالعات تمامي ترددهاي ثبت هاي يكپارچه اسناد حمل و نقل جادهثبت شده در سامانه

  .ورت برخط براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق ارسال نمايندص اي را بهيكپارچه ثبت تردد جاده

به منظور شااناسااايي كاالهاي قاچاق در مساايرهاي حمل و نقل دريايي، درياباني نيروي انتظامي جمهوري اسااالمي ايران به  -۲۱ماده 

شده در صات ثبت  شخ شناور، ناخدا و ملوانان را با م صات  شخ شناورهاي مظنون م ستعالم از  هنگام ورود  ضمن ا اظهارنامه اجمالي تطبيق و 

 .هددسامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق، با كنترل فهرست كاالها در صورت هرگونه مغايرت مراتب را با تنظيم صورتجلسه به گمرك اطالع مي

سامانه -۲۲ماده  صورت ايجاد  ستدر  شخاص حقوقي اعم از د سط ا شهري تو سات عمومي گاههاي مديريت حمل و نقل درون  ها و مؤس

  .غيردولتي بايد اطالعات مربوط را در اختيار سامانه جامع تجارت قرار دهند

 سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال   -ج 

ع، تجميبه منظور شناسايي كاالي قاچاق، انجام الكترونيكي فرآيندهاي متعارف صدور، اصالح، ابطال،  (6۳/6۵/۱۴66)اصالحي   -۲۳ماده 

تفكيك، ضااايعات، مرجوعي و انتقال مالكيت قبوض انبار، كنترل موجودي و كم و كيف ورود و خروج كاالها، وزارت صاانعت، معدن و تجارت 

ست با همكاري وزارتخانه شت، درمان و آموزش پزشكي،  موظف ا شور، بهدا صادي و دارايي، ك سازي، امور اقت شهر شاورزي، راه و  هاي جهاد ك

شهرداريتعاون، كا سالمي ايران،  ست جمهوري ا شركت پ شاورزي ايران )اتاق  ها،ر و رفاه اجتماعي، نفت،  صنايع و معادن و ك اتاق بازرگاني، 

ستگاه ساير د صناف و  سههاي ذيايران( و ا شنا سبت به  سردخانهربط، ن سيلوها و مراكز نگهدار كردن انبارها،  داري كاالهاي متعلق به ها، 

حقوقي و ثبت مشاااخصاااات مالك كاال، نوع و ميزان كاالهاي ورودي و خروجي از اين اماكن و همچنين تهيه، ايجاد و اشاااخاص حقيقي و 

 ۲.اقدام نمايد« سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال»برداري بهره

                                                           
 .69/65/1066مصوب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تصویببه موجب  -1

https://qavanin.ir/Law/TreeText/293877
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صره   صود از مراكز نگه -۱تب ستغالت و محلمق ستند كهداري كاال، كليه اماكن، انبارها، م به داللت قراين و امارات قوي در آنجا  هايي ه

  .شودداري ميكاال نگه

اطالعات قبوض انبارها از طريق سامانه موضوع اين ماده به سامانه جامع تجارت و از طريق اين سامانه به سامانه جامع حمل  -۲تبصره  

  .گرددو نقل ارسال مي

هاي وجود در سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كاال، توسط زيرسامانهاسناد حمل و نقل بر اساس اطالعات قبوض انبار م -۳تبصره  

  .شودمربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر مي

  .گرددصورت الكترونيكي صادر و مبادله شده و نسخه الكترونيكي جايگزين نسخه فيزيكي مي قبوض انبار به -۴تبصره 

صنعتي و ويژه اقتصادي شامل انبارهاي عمومي  - گيري كاال در كشور به ويژه مناطق آزاد تجاريداري، تخليه و بارمراجع نگه -۲۴ماده 

ها، واحدهاي تجاري و توليدي و ساير اماكن مستقر هستند، موظفند اطالعات موجودي و قبوض انبار مشتمل و خصوصي كه در بنادر، گمرك

را به سامانه جامع انبارها و مراكز  اسه كاال و مقدار كاال همراه با مالك يا آورنده آنبر مشخصات كاال مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شن

  .داري كاال ارسال و شناسه يكتا براي قبوض انبار كاالهاي ورودي و خروجي خود دريافت نمايندنگه

صره   ستاي اجرا و بهره -۱تب صنعت، معدن و تجارت موظدر را سامانه، وزارت  ستگاهبرداري از اين  ساير د ست با همكاري  ها و مراكز ف ا

  .داري، تخليه و بارگيري كاال در كشور شناسه يكتا اختصاص دهدمرتبط، به كليه اماكن نگه

صره          ها انجام نشااده اساات مشااخصااات كاال در قبوض انبار بايد مطابق بادر خصااوص كاالهاي خارجي كه تشااريفات گمركي آن -۲تب

HS Code ل و نقل ثبت شود و ثبت شناسه كاال الزامي نيستمندرج در اسناد حم.  

سه يكتا براي قبوض انبارهاي  -۲۵ماده  شنا ستند پس از دريافت  شخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه داراي انبار ه ا

نمايند مشااروط بر آنكه اطالعات سااامانه توانند از اطالعات سااامانه انبار داخلي خود براي فرآيندهاي اجرايي اسااتفاده تحت مديريت خود مي

سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداخلي آن شخاص ياد شده موظفند به صورت ها با اطالعات  شد. ا داري كاال به طور كامل همزمان و يكسان با

ضمين ستاندارد، پروتكل ارتباطي و ت سامانه ج دقيق و ا سط  شده تو ساني اعالم  كاال را  داريامع انبارها و مراكز نگهكننده براي همزماني و يك

  .اجرا نموده و مسئوليت كامل حصول اطمينان از اجراي آن را به عهده گيرند

اي گونه داري كاال بايد بهفرآيند تخصيص شناسه يكتا و تبادل اطالعات قبوض انبار با اطالعات سامانه جامع انبارها و مراكز نگه -تبصره 

 .هاي گمركي ايجاد نكندر انجام تشريفات گمركي، خللي در رويهطراحي و اجرا گردد كه د

صنعت، معدن و تجارت  -۲۶ماده  ست در چارچوب قوانين و مقررات خود با اعالم وزارت  سالمي ايران موظف ا ست جمهوري ا شركت پ

پستي و همچنين نشاني مراكز مورد نظر اين آيين نامه كدپستي تخصيص دهد و امكان الزم براي استعالم كد ( ۱۹براي اماكن موضوع ماده )

  .را بر اساس اطالعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد كد پستي ظرف دو روز كاري در اختيار سامانه موضوع ماده مذكور قرار دهد

نامه، قبل از صاادور هر نوع االجرا شاادن اين آييناي بازرگاني موظفند از تاريخ الزمكننده خدمات بيمه تمامي مراكز عرضااه -۲۷ماده 

داري كاال و همچنين كاالهاي موضااوع قبوض انبار، نساابت به ثبت آنها در سااامانه جامع انبارها و نامه و الحاقيه براي انبارها، مراكز نگهبيمه

  .داري كاال از طريق استعالم سيستمي اطمينان حاصل نمايندمراكز نگه

صنعت، معدن و تجارت مو -تبصره   سه انبار را براي بيمه مركزي وزارت  شنا سيستمي و برخط قبوض انبار و  ستعالم  ست امكان ا ظف ا

سالمي ايران فراهم نمايد ضه .جمهوري ا سبت  همچنين مراكز عر سالمي ايران ن كننده بيمه تجاري موظفند از طريق بيمه مركزي جمهوري ا

ظارت سيستمي بر اجراي اين ماده به عهده بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران به استعالم سيستمي اين اسناد و شناسه انبار اقدام نمايند. ن

 .است
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 سامانه پنجره واحد -چ 

ها و افزايش دقت در كنترل و بازرساااي كاال و نظارت بر فرآيند واردات، صاااادرات، عبور )ترانزيت( و به منظور كاهش توقف  -۲۸ماده 

  :ايران موظف استمبادله كاال و ارز، گمرك جمهوري اسالمي 

سبت به طراحي، ايجاد و بهره - الف سب، ن با « سامانه پنجره واحد»برداري از  ضمن تجهيز مبادي ورودي و خروجي به امكانات فني منا

ستانداردهاي بين ساس ا سناهدف ترخيص خودكار بر ا سناد گمركي مورد نياز براي ترخيص از جمله ا  دالمللي و الكترونيكي نمودن تمامي ا

سنادي كه در اجراي قوانين و مقررات موضوعه  ساير ا سبز گمركي و  خريد، حمل، قبض انبار، ترخيصيه، اظهارنامه، مجوزهاي مربوط و پروانه 

  .داند، اقدام نمايدارايه آن را ضروري مي

نظور ممناسااب تجهيز نمايد و به  هاي كنترليترانزيت( هسااتند را به دسااتگاه)هايي كه مجاز به ارايه تشااريفات عبور تمامي گمرك - ب

هاي عبوري )ترانزيتي( در گمرك مبدأ يا  ارزيابي كاالهاي عبوري )ترانزيتي( و تطبيق كاالي ورودي و خروجي، اطالعات اساااكن محموله

  .ورودي را به صورت سيستمي با اطالعات الكترونيكي اسكن همان محموله در گمرك مقصد يا خروجي مقايسه نمايد

سامانهب - پ صال به  ستر الزم و امكانات مورد نياز جهت ات سيونا فراهم نمودن ب تير، المللي از جمله كارنه هاي بين هاي مرتبط با كنوان

شريفات گمركي محموله سامانه  هنگام ت صادره مرتبط را از  سناد  صحت ا ستعالم  هاي مذكور بههاي عبوري )ترانزيتي(،  ستمي ا سي صورت 

  .مانه پنجره واحد ثبت نمايدنموده و در سا

اي طراحي نمايد كه اين سااامانه مجوزهاي مورد نياز براي ترخيص كاال را بر اساااس شااناسااه كاالي سااامانه پنجره واحد را به گونه  - ت

ضوع ماده ) س( ۲۹مو سي صورت  صورت الكترونيكي، آن را به  شخيص دهد و پس از دريافت مجوز به  صورت الكترونيكي ت و  تميقانون به 

  .سازي ارسال نمايد الكترونيكي مستهلك و اعمال نموده و اطالعات استهالك مجوز را به صورت سيستمي و برخط براي سامانه يكپارچه

سامانه -۲6ماده  ساير  سامانه با  ضوع اين آيينجزييات نحوه عملكرد و تبادل اطالعات اين  ستورالعملي كه با همكاري هاي مو نامه در د

هاي راه و شهرسازي، اطالعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن جمهوري اسالمي ايران و وزارتخانهگمرك 

  .شودبيني ميرسد، پيشو تجارت و به رياست ستاد تهيه و به تصويب مي

 هاي قاچاق كاال و ارزسامانه پرونده  -ح 

ه هاي قضايي و تعزيراتي، تعيين شعبهاي قاچاق كاال و ارز اعم از اعالم شكايت، تشكيل پروندهدهتمام فرآيند رسيدگي به پرون -۳6ماده 

ها در مراحل رسيدگي اعم از بدوي و تجديدنظر و همچنين مراحل اجراي كننده، مكاتبات، استعالمات، دستورات، صدور رأي و ابالغرسيدگي 

  .گيردارز انجام مي هاي قاچاق كاال وآرا از طريق سامانه پرونده

ضوع ماده )به منظور تجميع اطالعات پرونده -۳۱ماده  شفان مو ضابطان و كا هاي قانون موظفند بجز در پرونده( ۹۳هاي قاچاق، تمامي 

 كشف قانون ضمن ارسال پرونده تنظيمي به سازمان تعزيرات حكومتي، اطالعات پرونده را ظرف بيست و چهار ساعت از زمان( ۴۴صدر ماده )

هاي قاچاق كاال و ارز سازمان تعزيرات حكومتي ثبت و يا به صورت سيستمي براي آن سامانه ارسال نموده و شناسه يكتاي در سامانه پرونده

و  رساني به ضابطاناليه احراز نمايد پرونده در صالحيت مرجع قضايي است، ضمن اطالع پرونده دريافت نمايند. در صورتي كه شعبه مرجوع 

  .نمايدصالح ارسال مياشفان مربوط، آن را به مرجع قضايي ذي ك

جلسه كشف، توقيف و تشخيص ارزش اوليه كاال يا ارز قاچاق طبق  اطالعات پرونده بايد مشتمل بر اطالعات و تصوير صورت -۱تبصره  

  .باشدنامه اين آيين( ۲جلسه كشف و اسناد پيوست آن موضوع بند )پ( ماده ) برگه نمونه صورت

سامانه  جزييات و نحوه طراحي، اجرا و بهره -۲تبصره   ساير  سامانه با  ست كه برداري و تبادل اطالعات اين  ساس دستورالعملي ا ها بر ا

  .گرددقانون تهيه و از سوي ستاد ابالغ مي( ۹۳هاي موضوع ماده )توسط سازمان تعزيرات حكومتي و با همكاري ستاد و دستگاه 
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 مقررات عمومي  -فصل سوم 

هاي مرتبط با سامانه جامع تجارت را هاي دخيل در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي كشور موظفند سامانهتمامي دستگاه -۳۲ماده 

  .تهيه و اجرا نموده و ضمن برقراري ارتباط با سامانه مذكور اطالعات الزم را در اختيار آن قرار دهند

ظفند در عمليات مربوط به فرآيندهاي تجاري كشور، تنها از طريق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به هاي ياد شده مودستگاه -تبصره 

اي باشااد كه قابل ارسااال به سااامانه جامع تجارت ساااختار تهيه و تبادل اطالعات الكترونيكي مورد نظر بايد به گونه .تبادل اطالعات بپردازند

 .باشد

ضوع اينسامانه -۳۳ماده  شش ماه از تاريخ الزمآيين هاي مو شدن آن به مرحله بهرهنامه بايد ظرف  ستگاهاالجرا  سد. د هايي برداري بر

اند، موظفند هاي هوشااامند مرتبط با وظايف مذكور در اين آيين نامه نمودهاندازي ساااامانهنامه، اقدام به راه كه قبل از تصاااويب اين آيين

كاري هاي موازي كه منجر به دوبارهاندازي سامانهو كاركردهاي مذكور اصالح نموده و ارتقا دهند و از راه هاي خود را متناسب با الزامات سامانه

  .گردد، خودداري نمايندهاي دولت ميو افزايش هزينه

  .نامه الزامي استهاي موضوع اين آيينرعايت ضوابط ناظر بر دولت الكترونيك در طراحي و اجراي سامانه -۳۴ماده 

هاي دخيل در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي كشااور به صااورت الكترونيكي تبادل اطالعات و مسااتندات بين دسااتگاه -۳۵ماده 

وع هاي موضهاي مسئول اجراي سامانهشود. دستگاهدهنده برگه فيزيكي مستندات حذف ميپذيرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال صورت مي

صااورت الكترونيكي و تنها از  طالعات و اسااناد مورد نياز خود و صااادره توسااط خود را مطابق مقررات اين آيين نامه بهنامه مكلفند ااين آيين

ستگاه ساير د سامانه جامع تجارت با يكديگر تبادل نمايند.  سامانه و بهطريق  سنادي كه از طريق اين  رونيكي صورت الكت هاي مرتبط نيز به ا

  .دهندر ميتبادل شده است، ترتيب اث

صره  ضوع ماده ) -تب سناد مو صوب  -( قانون امور گمركي ۲۲1ا قانون، كارت بازرگاني، مجوزهاي تجاري ( ۲) و بند )ژ( ماده - ۲۹۳1م

 نامه، قبض انبار، گواهي مبدأ، اظهارنامه گمركي،نظير ثبت ساافارش واردات، ورود، صاادور، ترخيص و عبور )ترانزيت(، اعالميه تأمين ارز، بيمه

المللي، فاكتور )صورتحساب( فروش، گواهي منشأ و نظاير آنها از مصاديق مستندات هاي داخلي و بيننامه، بارنامه و راهنامه نامه، صلح وكالت

 .شوندفرايندهاي تجارت محسوب مي

خواهند بود و هيچ يك از  ربط، براي انجام عمليات قانوني خود داراي سااامانه عملياتي مسااتقلهاي ذيهر يك از دسااتگاه -۳۶ماده 

  .ها در عمليات داخلي دستگاه ديگر دخالت نخواهند كرددستگاه

 هاي مذكورها، رعايت موارد زير در كليه سامانه منظور ايجاد هماهنگي و زبان مشترك براي ارتباط سيستمي بين سامانه به -۳۷ماده 

  :الزامي است

ش -الف صات ا شخ شماره ملي براي ثبت م شور به ارايه  سامانه ثبت احوال ك صحت آن از  صورت خاص حقيقي ايراني و احراز اطالعات و 

  .سيستمي و برخط

شخاص  -ب سه به ا شنا سامانه اختصاص  شخاص حقوقي ايراني و احراز اطالعات و صحت آن از  سه ملي براي ثبت مشخصات ا شنا ارايه 

  .برخط صورت سيستمي و حقوقي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به

سامانه پايگاه ملي  -پ صحت آن از  شخاص حقيقي و حقوقي خارجي و احراز اطالعات و  صات ا شخ صي براي ثبت م صا شماره اخت ارايه 

  .اطالعات اشخاص خارجي

متولي ايجاد شماره اختصاصي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظف است درگاهي به صورت مستقل براي توليد اين شناسه  -تبصره

 .هاي متقاضيان در حداقل زمان ممكن پاسخ دهدنموده و به كليه درخواست  ايجاد
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هاي داخل كشور و احراز صحت آن از سامانه شركت پست جمهوري اسالمي ايران به ارايه كد پستي براي ثبت نشاني )آدرس( مكان  -ت

  .صورت سيستمي و برخط

صات كاالها و احراز -ث شخ سه كاال براي ثبت م شنا سه  ارايه  شنا سامانه  ضوع ماده )صحت آن از  صورت قانون به ( ۲۹گذاري كاال مو

  .سيستمي و برخط

هاي صنعت، معدن و تجارت و اطالعات و ارتباطات و  سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارتخانه -تبصره 

هاي موضوع اين آيين نامه ها و كدهاي مربوط را ايجاد و در اختيار سامانه شناسه فناوري اطالعات موظفند امكان استعالم سيستمي و برخط 

 .قرار دهند

هاي مختلف در طول زنجيره تجارت، وزارت ها در سااامانهبه منظور ايجاد هماهنگي و زبان مشااترك و اسااتانداردسااازي داده -۳۸ماده 

اطالعاتي مورد اسااتفاده در فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي از قبيل نام هاي صاانعت، معدن و تجارت موظف اساات تمام رمز )كد( پايه 

  .هاي مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابالغ نمايد كشورها، نوع ارز، وسايل حمل را با همكاري سازمان

 .ياد شده خواهد بودهاي اطالعاتي هاي موضوع اين آيين نامه بر اساس رمز )كد( پايهتبادل اطالعات در سامانه -تبصره 

ها، اطالعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نياز و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است كليه داده -۳6ماده 

نامه  نربط موضوع اين آييهاي ذيها و سازمانستاد به صورت برخط و سيستمي با سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق مبادله نمايد. دستگاه

سته از داده سامانه جامع تجارت ارايه نمي نيز موظفند آن د هاي قاچاق كاال و ارز و نمايند از قبيل اطالعات پروندهها و اطالعات مربوط كه به 

  .تردد جاده اي را در صورت نياز و درخواست ستاد به صورت برخط و سيستمي به سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق ارايه نمايند

ها و عمليات آنها هاي مذكور بنا به هر دليل، مانع فعاليت دساااتگاهتوقف تبادل اطالعات الكترونيكي بين هر يك از ساااامانه -۴6ماده  

 .نخواهد شد

ه برساني الزم و به موقع هاي اجرايي موظفند در اجراي تكاليف مربوط به خود مقرر در اين آيين نامه، نسبت به اطالعدستگاه -۴۱ماده 

ضيان، فعاالن اقتصادي و كاربران اقدام نمايند و مركز تماس و پاسخگويي تلفني و نفعان مرتبط از جمله مراجعه ذي كنندگان، مشتريان، متقا

  .روزي ايجاد نماينداينترنتي حسب مورد در ساعات اداري يا به صورت شبانه

صالحي   -۴۲ماده  ( قانون از ۵ماده )( ۴)هاي اجرايي آن با رعايت تبصااره نامهو آيين هاي موضااوع قانونهزينه سااامانه (۲۸/6۷/6۸)ا

 ۲.شودطريق درج رديف اعتباري در قانون بودجه ساالنه تأمين مي

صره  ضوع قانون و آيين (۲۸/6۷/6۸)الحاقي  -تب سامانه هاي مو سعه و تكميل  سريع در تو ستگاهنامهبه منظور ت هاي هاي اجرايي آن، د

 هايسامانه افزوده ارزش خدمات مزايده و خصوصي –هايي از جمله مشاركت عمومي د طبق قوانين و مقررات مربوط با روشتوانناجرايي مي

 -۲۹۳۹ وبمص -هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي مذكور و همچنين مركز توسعه تجارت الكترونيكي بر اساس قانون تعيين تعرفه

خدمات دسااتگاه هاي اجرايي به يكديگر از شاامول اين ماده خارج و بدون دريافت هزينه خواهد بود. احكام اين تبصااره از  ارايه. نمايند اقدام

 .  ( اين آيين نامه مستثني است و مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد۴۹ترتيبات مقرر در ماده )

ريزي م برآورد مالي توسااط هر دسااتگاه، ساااالنه به سااازمان مديريت و برنامه هزينه اجراي احكام اين آيين نامه پس از انجا -۴۳ماده 

  .نمايدگردد و سازمان ياد شده بودجه مورد نياز را از محل درآمدهاي قانون تأمين و با نظارت ستاد پرداخت مي كشور اعالم مي

نعت، معدن و تجارت، نيرو، راه و شهرسازي، تعاون، كار هاي ص وزارت نفت موظف است با همكاري دبيرخانه ستاد، وزارتخانه -۴۴ماده 

و رفاه اجتماعي و سازمان ملي استاندارد ايران، دستورالعمل روش مديريت و كنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومي كشور، اصالح و بهينه 
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نفت گاز، نفت كوره، سوخت هواپيمايي و گاز  سازي نظام تخصيص و توزيع فرآورده هاي نفتي يارانه اي، سهميه اي شامل بنزين، نفت سفيد،

  .مايع در بخش هاي حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، زيربنايي و نيروگاهي را تدوين و ابالغ نمايد

صره  صالحي   -تب صادرات  (۱6/۱۱/6۵)ا شور براي  ضوابط فروش انواع فرآورده هاي نفتي در تمامي نقاط مرزي ك قيمت گذاري و تعيين 

 ۲.گيردانجام مي توسط وزارت نفت

ستاد، وزارتخانه وزارتخانه -۴۵ماده  سب نظر از دبيرخانه  صادي و دارايي )گمرك ايران( موظفند با ك صنعت، هاي نفت و امور اقت هاي 

صالح و بهبود  ستاندارد ايران، دستورالعمل ا سازمان ملي ا شهرسازي و دادگستري و  صادرات، ساماندهي( فرآيندهاي )معدن و تجارت، راه و 

  .واردات، عبور )ترانزيت( و معاوضه )سوآپ( نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده ها و مشتقات نفتي در امور گمركي را تدوين و ابالغ نمايند

هاي مورد صنعتي و ويژه اقتصادي، دبيرخانه شوراي عالي اين مناطق حسب مورد به دستگاه -در خصوص مناطق آزاد تجاري  -تبصره 

 .در اين ماده اضافه خواهد شد اشاره

كنند و همچنين نحوه ها و خدماتي كه در حيطه وظايف خود ارايه ميساااتاد مسااائوليت نظارت بر فعاليت مطلوب ساااامانه -۴۶ماده 

ستگاه شده در اين آيينعملكرد د سامانهها از حيث تكاليف تعيين  ست  شته و موظف ا شر نامه را بر عهده دا وظايف  فتكنترل و نظارت بر پي

  .ها را تهيه و اجرا نمايددستگاه

 

 اسحاق جهانگيري  -يس جمهور یمعاون اول ر
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