
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

قانون مبارزه با ( ۵۵و )( ۵۵نامه اجرایی مواد )آیین ۱۱ماده  ۱دستورالعمل امحای کاالی قاچاق موضوع تبصره 

 ۱93۵مصوب   1قاچاق کاال و ارز

 :اهداف

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با استتتدهاده از  55و  55آیین نامه اجرایی مواد  11هماهنگی و ایجاد رویه واحد در اجرای ماده  -1

 .های نوینشیوه

 .اجرای صحیح قانون و وظایف حاکمیدی سازمان -2

ست در  جلوگیری از ورود کاالهای غیر -3 سالمت عمومی و محیط زی سالمت محور به جامعه و حهظ  سداندارد  شدی و غیر ا بهدا

 .نامطلوب امحاء کاالمقابل اثرات 

 .ایای قرنطینههصیانت و حهاظت از سالمت عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل عوامل خسارت  -4

 .سازدجلوگیری از ورود کاالهایی که به تولید داخل و تجارت خارجی لطمه وارد می -5

 .باال بردن ضریب بهداشت و امنیت جامعه -5

 .ویژه در چارچوب قوانین و مقرراتدفع پسماندهای عادی و  -7

 .صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث ناشی از عملیات امحاء -8

 :رونداصطالحات و اخدصارات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می -1ماده 

 .سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان:

 .مجلس شورای اسالمی با اصالحات و الحاقات بعدی آن 13/11/1332قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  قانون:

شماره 55و  55آیین نامه اجرایی مواد  نامه:آیین  13/15/1335مورخ  تتتتته 53214/ت51521قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 

 وزیران. هیات مصوب

 .درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، بهداشت:

 .سازمان ملی اسداندارد استاندارد:

 .سازمان حهاظت محیط زیست محیط زیست:

گزارش نحوه معدوم نمودن کاالهای موضوع این دسدورالعمل، مقید به تاریخ و محل انجام عملیات امحاء و سایر  صورتجلسه امحاء:

 .یافت خواهد رسمیت نامه آیین 11 ماده الف بند در ورمذک دسدگاههای نمایندگان امضاء از پس که  کیهیات اجراء

 :گرددمقدمات و مراحل الزم برای انجام عملیات امحاء به ترتیب موارد ذیل توسط سازمان انجام می -2ماده 

سدگاه -2-1 ضوع بند )الف( ماده دعوت از نمایندگان د امحاء و تنظیم نامه اجرایی حداقل تا ده روز قبل از عملیات آیین 11های مو

 .صورتجلسه امحاء با امضاء نمایندگان مدعو مطابق ضوابط و مقررات این دسدورالعمل

سدگاههماهنگی -2-2 سداندارد، )های ذیربط های الزم حداقل تا ده روز قبل از عملیات امحاء با د شت، ا ست، بهدا سازمان محیط زی

های ستتازمان در ها و ادارهیث عادی و یا ویژه بودن پستتماند توستتط مدیریتشتتهرداری و...( در خصتتوی تعیین نوع کاالی انهدامی از ح

 .اسدانها

 .هماهنگی های موضوع این بند صرفاً از طریق واحدهای تخصصی ذیربط در هر دسدگاه صورت می پذیرد -تبصره

ا ه و ادارات سازمان در اسدانها تهکیک سیسدمی و دسده بندی عمومی کاالهای انهدامی از حیث ماهیت کاال توسط مدیریت -2-3

های اداری ذیربط در خصوی مجوزها و کلیه مشخصات کاال اعم از وزن، ارزش و سایر اطالعات با درج دالیل و نحوه انهدام و شماره نامه

                                                           
 ضوابط و مقررات این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه در امحاء کاالهای قاچاق و پیشگیری از ایجاد مشکالت و معضالت کاری و زیست محیطی در چارچوب -1

گردید. زه با قاچاق کاال و ارز ابالغ ماده و یک تبصره از سوی رییس ستاد مرکزی مبار ۶قانونی، پس از تدوین توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در قالب 
 )منبع: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز.(
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سبت به سامانه عملیاتی مربوطه ثبت گردیده و ن سی ایجاد  مربوط به کاال انجام و اطالعات مربوطه در  سدر سدگ برای برخط د   های اهد

 .آمد خواهد عمل به الزم اقدام ذیربط

بررسی و نظارت سیسدمی )اسنادی و شکلی( بر فرآیند انهدام کاالهای مشمول از سوی سازمان و سایر دسدگاه های ذیربط  -2-4

 .قانونی

 (.ژههای ذیربط با توجه به نوع پسماند )عادی یا ویتعیین محل و نحوه انهدام با هماهنگی دسدگاه -2-5

 .هماهنگی با سازمان آتش نشانی جهت حضور در محل انهدام کاال -2-5

 .هماهنگی جهت اسدقرار آمبوالنس در محل انهدام کاال -2-7

 :حمل و انهدام کاال بر اساس ضوابط ذیل صورت می پذیرد -3ماده 

 2-3صدور حواله خروج کاالی انهدامی از انبار سازمان براساس بند  -3-1

 :های زیرخودرو جهت حمل کاال با ویژگیتهیه  -3-2

 (. کامالً سرپوشیده باشد )حسب نوع کاال -3-2-1

 (.قسمت بار نهوذ ناپذیر و نشت ناپذیر باشد )حسب نوع کاال -3-2-2

 .اندازه خودرو مدناسب با حجم پسماند باشد -3-2-3

ستتتت ستتتازمان مندقل می گردد. فک پلمپ با حضتتتور خودروی حامل کاال از انبار تا محل امحاء، پلمپ و در معیت حرا -3-2-4

 .شودآیین نامه انجام می 11نمایندگان دسدگاه های مذکور در بند الف ماده 

 .در انجام امور اجرایی امحاء ، اسدهاده از لباس کار ایمن و لوازم حهاظت فردی در تمامی ساعات کار انهدام الزامی است -3-3

 .دام منطبق با کلیه شرایط احدمالی بروز حادثه توسط سازمان بیمه خواهند شداشخای حاضر در عملیات انه -3-4

 .حضور در اطراف خودروها در هنگام بارگیری و تخلیه ممنوع است -3-5

ط های ذیربپیش از شروع انهدام، توضیحات الزم و توجه به عالیم هشدار دهنده توسط نماینده سازمان به نمایندگان دسدگاه -3-5

 .گرددان ارائه میو ناظر

 .اسدعمال دخانیات توسط اشخای حاضر در محوطه انهدام ممنوع است -3-7

 .باشدحمل هرگونه وسایل اضافی مانند مواد خوراکی، محدرقه و غیره در محوطه امحاء ممنوع می -3-8

باالترین مقام مسئول به صورت مکدوب ا از اسامی نمایندگان و ناظران برای ورود به محل انهدام حداقل یک روز قبل با امضاء  -3-3

 .گرددطریق سامانه ذی ربط به سازمان اعالم می

 .آیدضمن رعایت اصول ایمنی حین امحاء از تردد افراد مدهرقه در محوطه جلوگیری به عمل می -3-11

 .باشدورود هرگونه خودرو )به اسدثنای حامل کاال( به محوطه انهدام ممنوع می -3-11

های آتش  کلیه روش های مورد اسدهاده در فرآیند امحاء در قالب قوانین و مقررات سازمان حهاظت محیط زیست یا سازمان -3-12

 .پذیردیید مراجع صالح، صورت میانشانی و پسآمد و ت

ی ها و بیماری ها به در مرحله نقل و اندقال کاالهای کشتتاورزی اقدامات الزم در خصتتوی پیشتتگیری از اندشتتار آفات، آلودگ -3-13

 .آیدمحیط اطراف به عمل می

امحای کاالی کشاورزی مشکوک به آلودگی به روشی انجام می گردد که آفات و بیماری های احدمالی در ضایعات حاصل از  -3-14

 (امحاء باقی نماند. )برای مثال اسدهاده از روش های حرارتی

سده بندی کاالی کشاورزی مشکوک ب -3-15 ه آلودگی نیز امحاء و وسایل حمل پس از جابه جایی کاالی مشکوک به وجود لوازم ب

 .عهونی گردد این عوامل ضد

ساس معیارها و ضوابط زیست محیطی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سالمت،  -3-15 ست برا سدان موظف ا سازمان در ا مدیر/ رییس اداره 

 .ضمین گرددمین و تابهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها ت
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شرکت -3-17 سط  صرفاً تو شیمیایی و...(  شاورزی، دارو، مواد  سموم ک ضوابط انهدام کاالهای خای ) صالحیددار و به موجب  های 

 .پذیردقانونی مربوطه صورت می

 .نصب هرگونه زباله سوز اعم از مدمرکز و غیرمدمرکز در سازمان ممنوع است -3-18

شمول انهدام -3-13 سدان کلیه کاالهای م سایر ا شف تعیین تکلیف و از اندقال آن به  سدان محل ک ها خودداری می گردد . در  در ا

های دیگر ضرورت داشده باشد پس از اخذ مجوز از ریاست  موارد اسدثنایی که انهدام کاال دارای شرایط خای بوده و اندقال آن به اسدان

ها صورت نمی پذیرد. همچنین در خصوی  و تهویض وظایف به سایر اسدان سازمان، عملیات امحاء با مسؤولیت اسدان محل کشف انجام

سدان سازمان در ا سدان در خصوی اخذ نیابت قضایی،  حضور نماینده دادسدان، مدیران  سبت به انجام هماهنگی الزم با دادسدان ا ها ن

 .آورنداقدامات الزم را به عمل می

 :خواهد بودفرآیند پس از انهدام شامل موارد ذیل  -4ماده 

 (.روز پس از انهدام 3صدور حواله انهدام پس از امضاء صورتجلسه انهدام )حداکثر  -4-1

 (.صدور قبض انبار ضایعات حاصل از انهدام )در صورت داشدن ضایعات قابل فروش -4-2

 .های مربوطهدرج اسناد و مدارک اموال امحاء شده در پرونده -4-3

سداد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سازمان تعزیرات حکومدی، نیروی اندظامی، مدیر  امحاء به دادسدان،ارسال صورتجلسه نهایی  -4-4

 :باشدآوری و نگهداری اموال منقول و هیأت عالی نظارت که شامل موارد زیر میجمع

 .میزان وزنی کاالهای انهدامی -

 .های انجام پذیرفده در خصوی امحاءهزینه  -

 .ای امحاء شدهارزش کااله  -

فهرست کامل کاالهای انهدامی در صورت جلسه مربوطه به صورت تایپ شده با درج همه مشخصات شامل: شماره پرونده، شماره 

قبض انبار، ردیف کاال، شتترح کاال، مقدار کاال، واحد، ارزش واحد، مبلک کل کارشتتناستتی، نام ارزیاب، تاریخ انقضتتاء، دلیل انهدام، مجوز 

ره حواله انهدام، فهرست افراد حاضر در جلسه انهدام با درج مشخصات کامل نام و نام خانوادگی افراد و نام دسدگاه مربوطه انهدام، شما

 .در ذیل صورتجلسه امحاء

 .مشخصات کامل وسیله نقلیه حمل کننده کاال -1 

 .مشخصات کامل محل امحاء و دفن  -2

 (.ر صورت وجود چنین شرایطیارائه گزارش شرایط نا ایمن و غیرعادی ) د  -3

 (.ارسال گزارش دسدگاه ذیربط مبنی بر اعالم نوع پسماند )عادی یا ویژه  -4

 .ارسال مجوز دسدگاه ذیربط مبنی بر انهدامی بودن کاال  -5

 11الف ماده های موضتتوع بند  ارستتال تصتتاویر )عکس و فیلم( مراحل اجرایی امحاء از ابددا تا پایان فرایند امحاء به دستتدگاه -5

 .نامهآیین

 .های ذیربطرعایت ضوابط و الزامات زیست محیطی در اندخاب محل دفع پسماندها با هماهنگی دسدگاه -7

در مواردی که کاال پس از تحویل به جهت عدم نگهداری صتتحیح و اصتتولی توستتط مرجع نگهدارنده اموال، واجد شتترایط  -5ماده 

وفق ضوابط مندرج در این دسدور العمل، موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان دادسدان، سداد انهدام شده باشد؛ ضمن امحاء کاال 

 .مبارزه با قاچاق کاال و ارز، و دسدگاه کاشف طرح، تا نسبت به اتخاذ تصمیم مقدضی اقدام گردد

با مراجع ذیربط، ارستتتال کاال و  مستتتوولیت و نظارت بر حستتتن اجرای فرایند امحاء اعم از اخذ تمامی مجوزها، هماهنگی -6ماده 

سدانمجوزهای مربوط در سامانه جامع عملیاتی و تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بر عهده مدیران و روسای اداره ها های سازمان در ا

 .باشدمی


