
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ۱۱ماده  ۱بندی آمار و اطالعات تبصره گردآوری و جمع دستورالعمل نحوه

 72/۱1/۱931مصوب 

 اصطالحات و تعاریف - فصل اول

 :روندکار می اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به -1ماده 

 .ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد: -الف

 .قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات و الحاقات بعدی آن قانون: -ب

  44/46/5951هـ مورخ 15115/ت64664شماره نامه مصوب هیأت دولت بهآیین قانون: 6و  5د نامه مواآیین -پ

 .عهده دارند قانون که وظیفه کشف کاال و ارز قاچاق را بر 94های موضوع ماده دستگاه دستگاه کاشف:

 .هده دارندقانون که وظیفه رسیدگی به پرونده قاچاق کاال و ارز را برع 66مراجع موضوع ماده  مراجع صالح رسیدگی: -ت

ستگاه :مرجع تحویل کاال -ث ضوع ماده د ستگاه 19های مو شف و فروش یا انهدام قانون که وظیفه تحویل کاال و ارز قاچاق از د های کا

 .را بر عهده دارندآن

 .سامانه آمار، اطالعات و کشفیات قاچاق کاال و ارز سامانه آمار و اطالعات: -ج

عنوان رده تابعه ستاد در هر استان  به که ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر نظارت و هماهنگی ریزی، مهکمیسیون برنا کمیسیون استان:  -چ

 .نماید فعالیت می

 .هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود کاال و ارز شود قاچاق ورودی: -ح

 .هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به خروج کاال و ارز شود قاچاق خروجی: -خ

 .شوندعنوان کاالهای دارای اولویت در مبارزه با قاچاق تعیین میصورت سالیانه از طرف ستاد بهکاالهایی که به کاالهای منتخب: -د

 .لنجی، ملوانی و سایربری، تهوری، کولههای مرزی، مناطق آزاد، پیلهمرزهای ورودی کاال که عبارتند از گمرک، بازارچه مبداء ورودی: -ذ

 .قانون 4و  1نامه مواد آیین 95و  94های قاچاق کاال و ارز موضوع مواد سامانه پروندههای قاچاق: سامانه پرونده -ر

قانون، گمرک ایران )ســـازمان مأمور وصـــو   44ین قیمت اولیه کاالی مکشـــوفه و براســـا  ماده منظور تعی به ارزش ریالی کاال: -ز

ستگاه سا  نرخ برابری ارز در اختیار د ست ارزش کاالی وارداتی را برا سالیانه فهر ست  ضابطین قرار درآمدهای دولت( موظف ا شف و  های کا

 .دهد

سا ارزش قاچاق مکشوفه:  -ژ کند اعم از اینکه عین کاال یا ارز موجود   کاال یا ارز موضوع جرم اعالم میارزشی که دستگاه کاشف برا

 .باشد یا نباشد

شفیات مظنون به قاچاق  -س سیدگی در اختیار مراجع محموله :ک شف گردیده و برای ر شف ک ستگاه کا سط د های قاچاق کاال که تو

 .گیردصالح در رسیدگی قرار می

ستاره فیلدهای اطالعاتی که با ع * : -ش شده "*"المت  شخص  صورتی میم ستگاه اند، در ست تکمیل گردد که اطالعات آنها در د بای

 .باشدصورت پر کردن آن فیلدها ضروری نمی این مربوطه موجود باشد، در غیر

 آمار و اطالعات کشفیات قاچاق کاال و ارز - فصل دوم 

 شودقانون ارائه می 63ماده های موضوع الف( اطالعات کشفیات کاالیی که توسط دستگاه

ستگاه -2ماده  ضوع ماده د سمی مو سمی و غیرر ستقر در معابر و مبادی ر قانون،  4و  1نامه مواد قانون موظفند، مطابق آیین 94های م

  ستاد تیاراخ در ربوطهم سامانه طریق از زیر فرم قالب در پرونده یکتای شناسه تخصیص با الکترونیکی و هنگام به صورتبه را  آمار و اطالعات

 :دهند قرار
 شماره پرونده سازمان کاشف -9   تاریخ کشف محموله -4   نام سازمان کاشف -5

                                                           
 111ماده و در هفده صفحه، مصوب جلسه  11بندی آمار و اطالعات در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع 11ماده  1در اجرای تبصره  -1

 . )منبع: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز(ابالغ شد 11/11/1931اعضای اصلی ستاد مورخ 



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 شهر محل کشف -4   شهرستان محل کشف -1   استان محل کشف -6

 *خانوادگی مالک مکان کشفنام و نام -5 *بردار مکان کشفخانوادگی بهرهنام و نام -8   *کاربری مکان کشف -7

 .(ای شامل چند کاال بود، هر کاال در ردیف جداگانه قید گرددنام کاال )چنانچه پرونده -55   واحد )یگان( کاشف -54

 نام تجاری کاال -56    نوع ارز -59   نوع یا گروه کاال -54

 شماره کوتاژ -57  * سریا  کاال / کد شناسایی -54   کشور سازنده کاال -51

 ارزش ریالی کاال  -44    کاالواحد  -55   مقدار یا تعداد کاال -58

 (صاحب کاال )دارد / ندارد -49   *تاریخ مصرف کاال -44   ارزش قاچاق مکشوفه -45

 نام مظنون یا مظنونین / موسسه -44   *تاریخ تولید کاال -41   غیرمستعمل -مستعمل -46

 ملیت -48    کد ملی / شناسه ملی / شماره گذرنامه مظنون یا مظنونین -47

 (حمل شامل هوایی، دریایی و زمینی )قایق، لنج، دواب، سواری، وانت، موتورسیکلت و سایرنوع وسیله  -45

 *مشخصات راننده یا ناخدا -95      *خانوادگی مالک وسیله حملنام و نام  -94

 (ییر محموله و سایرشگردهای قاچاق )شگردهای قاچاق از قبیل: جعل سند، تقلب، عدم ثبت، تغ -99     (نوع قاچاق )ورودی، خروجی و ترانزیت -94

 (عملیاتی، اتفاقی، اجرای طرح مشترک، ایست و بازرسی، اماکن گمرکی، بازرسی موردی و سایر -چگونگی کشف قاچاق )اطالعاتی -96

 (بری، مناطق آزاد و ویژه، ته لنجی، ملوانی و سایرمبداء ورود محموله مکشوفه به کشور )بازارچه، گمرک، کوله -91

 تخصیص با الکترونیکی و هنگام به صورتبه را  موظفند، آمار و اطالعات 94ای کاشف در سطح عرضه موضوع ماده هدستگاه -6ماده 

 :مربوطه در اختیار ستاد قرار دهند طریق سامانه از زیر فرم قالب در پرونده یکتای شناسه
 شماره صورتجلسه کشف سازمان کاشف -9  تاریخ کشف محموله -4   نام سازمان کاشف -5

 شهر محل کشف -4  شهرستان محل کشف -1   استان محل کشف -6

 *خانوادگی مالک مکان کشفنام و نام -5*     فبردار مکان کشخانوادگی بهرهنام و نام -8   کاربری مکان کشف -7

 .(ای شامل چند کاال بود، هر کاال در ردیف جداگانه قید گرددنام کاال )چنانچه پرونده -55   واحد )یگان( کاشف -54

 مقدار یا تعداد کاال -56     نام تجاری کاال  -59   نوع یا گروه کاال -54

 ارزش قاچاق مکشوفه  -57    ارزش ریالی کاال -54    واحد کاال -51

 (نوع وسیله حمل )دواب، سواری، وانت، موتورسیکلت و سایر -44  ملیت -55  (صاحب کاال )دارد / ندارد -58

 (شگردهای قاچاق )شگردهای قاچاق از قبیل: جعل سند، تقلب، عدم ثبت، تغییر محموله و سایر -44     (نوع قاچاق )ورودی، خروجی و ترانزیت -45

 (عملیاتی، اتفاقی، اجرای طرح مشترک، ایست و بازرسی، اماکن گمرکی، بازرسی موردی و سایر-چگونگی کشف قاچاق )اطالعاتی -49

 (نوع بازرسی )مستقل و غیرمستقل -46

 (لنجی، ملوانی و سایرله مکشوفه به کشور )بازارچه، گمرک، کوله بری، مناطق آزاد و ویژه، تهمبداء ورود محمو -41

صره  ستگاه -تب شف کاالی قاچاق میسایر د صناف ایران، ها که انجام وظایف آنها منجر به ک ستاندارد، اتاق ا سازمان ملی ا شود )مانند 

 .ندباشمی ستاد اطالعات و آمار تخصصی بخشهای صنفی و سایر( نیز موظف به ارائه اطالعات کاالیی مطابق فرم فوق و درخواست اتحادیه
 

 قانون 44ای متشکله قاچاق موضوع ماده هب( اطالعات پرونده

های متشکله قاچاق های کاشف، آمار و اطالعات پروندهسازمان تعزیرات حکومتی موظف است پس از دریافت پرونده از سازمان -4ماده 

 :ستاد قرار دهدمربوطه در اختیار  صورت به هنگام با تخصیص شناسه یکتای پرونده از طریق سامانه را طبق فرم زیر ثبت و به
 سازمان کاشف محموله -9       شهرستان حوزه رسیدگی -4    استان -5

 (کننده )مرجع ارجاع پروندهمرجع اصلی اعالم -4      شماره کالسه پرونده در تعزیرات -1  شماره کالسه پرونده سازمان کاشف -6

 اچاقتاریخ کشف کاال یا ارز ق -5        کد ملی متهم یا متهمین -8   نام متهم یا متهمین  -7

 نوع کاال و ارز -54        عنوان تخلف -55  تاریخ ثبت پرونده در تعزیرات -54

 ارزش ریالی کاال -51        واحد کاال -56   مقدار یا تعداد کاال -59

 مرحله رسیدگی -57   نام شعبه رسیدگی -54

 تاریخ رای صادره -55       (رای صادره )برائت، محکومیت، قرار عدم صالحیت، منع و موقوفه تعقیب -58



 

3                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان مربوطهتاریخ ابالغ آراء متضمن برائت به کمیسیون برنامه -44

 تاریخ صدور رأی شعبه تجدیدنظر -49  تاریخ ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر -44 عنوان سازمان تجدیدنظر خواه -45

 تاریخ دادنامه -44    دادنامهشماره  -41 نوع رأی شعبه تجدیدنظر -46

 (میزان محکومیت )جریمه تعیین شده -45    واحد محکومیت -48  عنوان محکومیت -47

 نتیجه اجرای احکام -94   (میزان محکومیت )سایر -95  جریمه وصولی -94

 (نوع اختتام )اختتام در اجرا و اختتام در رسیدگی -99

ستاد موظف -5ماده  ضائیه در  ست آمار و اطالعات پرونده دفتر نمایندگی قوه ق ضائیه طبق فرم زیر، بها شکله قاچاق را از قوه ق  های مت

 :مربوطه در اختیار ستاد قرار دهد صورت بهنگام و با تخصیص شناسه یکتای پرونده در قالب فرم زیر از طریق سامانه
 تاریخ ارجاع پرونده -6  سازمان کاشف -9  حوزه قضایی -4   استان -5

 نام متهم یا متهمین -8 شماره بایگانی شعبه -7  کالسه پرونده -4 (یاری، بازپرسیشعبه )داد -1

  کد ملی متهم یا متهمین -5

 (عنوان اتهام: مباشرت/ مشارکت/ معاونت )قاچاق، حمل، نگهداری، خرید و فروش، در معرض فروش قراردادن، ساخت -54

 (محکومیت کیفری قاچاق کاال و ارز )دارد/ نداردسابقه  -54 (عنوان اتهام غیرقاچاق )دارد/ ندارد -55

 (نوع قرار تامین )وثیقه به میزان ............../ بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه -59

 ارزش ریا  کاال یا ارز -57  واحد کاال یا ارز -54  مقدار کاال یا ارز -51  نوع کاال و ارز -56

 (عدم صالحیت، ترک تعقیب، قرار مجرمیت وفی تعقیب،قرار نهایی دادسرا )منع تعقیب، موق -58

 شماره کیفرخواست  -44 تاریخ کیفرخواست -45 شماره قرار نهایی دادسرا -44  تاریخ قرار نهایی دادسرا -55

 شماره دادنامه -44  تاریخ رسیدگی -41 شماره بایگانی شعبه -46  کنندهشعبه رسیدگی -49

 تاریخ دادنامه -47

 (دادگاه بدوی )ضبط کاال / ملک / خودرو، معدوم کردن کاال، جزای نقدی، جزای نقدی بد  از حبس، حبس، برائت حکم صادره -48

 (نوع حکم واخواهی )تایید/ نقض -95  تاریخ واخواهی -94  (حضوری/ غیابی -نوع حکم )قطعی/ تجدیدنظر -45

 شماره حکم واخواهی -99  تاریخ حکم واخواهی -94

 ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانآراء متضمن برائت به کمیسیون برنامهتاریخ ابالغ  -96

 تاریخ دادنامه تجدیدنظر -98 شماره دادنامه تجدیدنظر -97 شماره بایگانی شعبه -94  شعبه دادگاه تجدیدنظر -91

 (ه بدوی، اصالح دادنامه بدویحکم صادره دادگاه تجدیدنظر )تایید دادنامه بدوی، نقض دادنام -95

ـــبط کاال/ملک -64 ـــدور رأی دادنامه تجدیدنظر )ض خودرو، معدوم نمودن کاال، جزای نقدی، جزای نقدی بد  از حبس، /محکومیت نهایی پس از ص

 (حبس، شالق، برائت

 العادهه پرونده مرحله تجدیدنظر فوقشماره کالس -64 (آ.د.ک 677العاده )اعاده دادرسی، اعما  ماده اعما  تجدیدنظر به طور فوق -65

 العادهتاریخ دادنامه تجدیدنظر فوق -66    العادهشماره دادنامه تجدیدنظر فوق -69

 (قبو  اعاده دادرسی )ارجاع به شعبه هم عرض بدوی/ تجدیدنظر -64          رد(/  قبو ) 677 ماده  اعاده دادرسی و اعما  نتیجه -61

 (درسی )ضبط کاال/ملک/خودرو، معدوم کردن کاال، جزای نقدی، جزای نقدی بد  ازحبس، حبس، شالقحکم صادره در مرحله اعاده دا -67

 تاریخ ثبت در شعبه اجرای احکام -65             شعبه اجرای احکام -68

 تاریخ شروع حبس -15 79تاریخ ثبت در پایگاه اطالعات محکومان قاچاق کاال و ارز موضوع ماده  -14

 (نحوه وصو  جریمه )نقدی/ قسطی/ عدم تمکین پرداخت -16  یزان جریمه وصولیم -19  تاریخ پایان حبس -14

 (گذاروصو  جریمه از محل وثیقه )بلی/ خیر( )حضور متهم وثیقه -11

 (وضعیت نهایی اجرا )پرداخت جریمه/ عدم پرداخت جریمه و تحمل حبس بد  از جریمه -14

 بایگانی پروندهتاریخ  -18   تاریخ پایان حبس بد  از جریمه -17

 قانون 56ج( اموال ناشی از قاچاق موضوع ماده 

  کاالهای که هاییدستگاه سایر و  آوری و فروش اموا  تملیکیذیل آن، سازمان جمع 6و  9قانون و تبصرهای  19براسا  ماده  -3ماده 

شوفه شف، سازمان از کاال دریافت از پس موظفند گیردمی قرار آنها اختیار در قاچاق مک شکل هایپرونده به مربوط اطالعات و آمار کا ه مت
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سه یکتای پرونده، و به شنا سید دریافت، فروش، انهدام و موجودی را تحت فرم ذیل، با اعالم  ی صورت بهنگام و الکترونیکقاچاق، قبض انبار/ ر

 .در اختیار ستاد قرار دهند
 تاریخ کالسمان -6 کد ملی صاحب کاال -9  نام صاحب کاال -4  استان -5

 تاریخ دریافت پرونده از سازمان کاشف -8  تاریخ کشف -7  دستگاه کاشف -4 سمانکال -1

 واحد کاال -54 تعداد یا مقدار کاال -55 (نام کاال )شرح مشخصات کاال -54 گروه کاالیی -5

 ارزش هر واحد کاال در روز فروش -54  موجودی کاال -51               شماره نوع عملیات -56 نوع عملیات -59

 مجلس قاچاقصورت -55 مجلستاریخ صورت -58   رزش ریالی فروش کاالا -57

 کد ملی خریدار -49  نام خریدار -44  شماره حواله -45 تاریخ حواله -44

قانون، ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( موظف اســت پس از دریافت کاال از ســازمان کاشــف، آمار و  19ماده  5براســا  تبصــره  -7اده م

گیرد ثبت و در اختیار ستاد قرار ها قرار میاطالعات مربوط به فروش، انهدام و موجودی انبار را بر اسا  موارد زیر که توسط ستاد در اختیار آن

 .دهد
 تاریخ دریافت پرونده از سازمان کاشف -4  تاریخ کشف -3 سازمان کاشف ارائه دهنده کاال -2  استان -1

 (نام کاال )شرح کاال -7 گروه کاالیی -6   شماره کالسه پرونده مرجع قضایی -5

 (نوع عملیات )فروش، امحاء و سایر -11 واحد کاال -9     تعداد یا مقدار کاال -8

  ارزش ریالی فروش کاال -13  ارزش هر واحد کاال در روز فروش -12   ی کاالموجود -11

 *تاریخ حواله -56

 های مربوطه( آمار و اطالعات سایر حوزهد

ستگاه -8ماده  ستاد ده روز  کلیه د سا  آمار و اطالعات مورد نیاز  سبت به ار ستاد موظفند مطابق فیلدهای اطالعاتی زیر، ن ضو  های ع

 .توافق، اقدام الزم را به عمل آورند پس از اتمام بازه زمانی مورد

 گمرک ایران

 (متغیرهای مربوط به صادرات )فصلی
 کد تعرفه -4  نوع مبادله -3  کشور طرف معامله -2  نام گمرک -1

 ارزش ریالی -8   وزن -7    تعداد -6  نام کاال -5

 کارت بازرگانی -12  شماره کوتاژ -11  نام صادر کننده کاال -11  ارزش دالری -9

 کنندهکد اظهار  -15  ام اظهار کنندهن -14 کد ملی صادر کننده -13

 (متغیرهای مربوط به واردات )فصلی
 کد تعرفه -4  نحوه مبادله -3  کشور طرف معامله -2  نام گمرک -1

 ارزش ریالی -7   وزن -6    تعداد -5  نام کاال -4

 نام وارد کننده هر کاال -11   قوق ورودیح -9  ارزش دالری -8 

 کارت بازرگانی-12   نوع اظهارنامه -11  شماره کوتاژ -11

 کد اظهار کننده-15   نام اظهار کننده -14 د ملی وارد کنندهک-13

 خانوادگی ترخیص کننده کاالمنام و نا -51

 

 (های نفتی )ماهیانهشرکت ملی پخش فرآورده

 .خلیج فارس شامل فیلدهای اطالعاتی ماه، نام فرآورده و نرخ فروش فرآورده FOB نرخ .1

 .میزان فروش بانکرینگ شامل فیلدهای اطالعاتی ماه، نام شرکت، نام فرآورده و میزان فرآورده .1

فیلدهای اطالعاتی نام فرآورده، منطقه، جایگاه یا بازارچه مرزی، مقدار ماهیانه، واحد، نرخ فروش، میزان                 میزان فروش مرزی شاااامل   .9

 .فروش، واحد پولی، نحوه فروش، اداره کننده جایگاه و طرف قرارداد
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، ارزش فرآورده وارد شده،   های نفتی شامل فیلدهای اطالعاتی ماه، مرز ورودی، نام فرآورده وارد شده، حجم ورودی  آمار سواپ فرآورده  .4

محل مصرف، میزان تحویلی به انبار محل مصرف، نام فرآورده صادر شده، مرز خروجی، میزان صادرات فرآورده و ارزش فرآورده صادر        

 .شده

 .های نفتی شامل فیلدهای اطالعاتی منطقه، ماه، نام فرآورده و میزان تولیدمیزان تولید فرآورده .1

سه  .1 ستان، منطقه، نام واحدی که     فروش فرآورده ای تجزیهآمار مقای سال، ا شامل فیلدهای اطالعاتی نام فرآورده، دوره )ماه(،  های نفتی 

 .سوخت به آن تخصیص یافته و میزان سوخت تخصیص یافته

یه، تاریخ های مکشااوفه تحویلی به انبارهای نفت توساار نیروهای کاشااف شااامل فیلدهای اطالعاتی نام منطقه، نام ناح  آمار فرآورده .1

شف، مقدار فرآورده            شف، نام محل ک سازمان کا شوفه به لیتر، نوع و نحوه تخلف، نام  شوفه، مقدار فرآورده مک شف، نوع فرآورده مک ک

 .تحویلی به انبار، اقدامات اعمال شده و توضیحات

 .ت کوره و گاز مایعگاز، نفهای نفتی عبارتند از: بنزین موتور، بنزین سوپر، نفت سفید، نفتفرآورده -1تبصره 

 (بانک مرکزی )سالیانه

 میزان عرضه ارز به بازار -5

 ... میزان ارز ورودی به کشور در قالب انواع مختلف ترتیبات قراردادی، استقراض و -4

 .... ها و LC میزان ارز خروجی از کشور به غیر از واردات، انواع -9

 میزان ورود ارز حاصل از صادرات -6

 ارز ناشی از واردات میزان خروج -1

 های عامل به تفکیک استانگردش پولی و مالی )ارزی و ریالی( بانک -4

 حجم نقدینگی موجود کشور )مسکوکات، اسکنا  و غیره( و به تفکیک استان -7

 شده به تولیدکنندگان شمش طالی عرضه -8

 های تسویه شده LC میزان  -5
 

 ریزی و نظارت دخانیاتمرکز برنامه

 )تولید سیگار )ماهیانهمیزان 

 نام شرکت -5

 نام برند -4

 مقدار تولید -9

 واحد تولید -6
 

 )واردات سیگار)ماهیانه

 نام شرکت -5

 برند تجاری -4

 مقدار واردات -9

 واحد -6

 )واردات تنباکو معسل و غیر معسل )ماهیانه

 نام شرکت -5

 برند کاال -4

 مقدار واردات -9

 واحد -6
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 (توتون، تنباکو معسل و غیر معسل )سالیانه سطح زیر کشت به تفکیک

 استان -5

 سطح زیر کشت در سا  زراعی -4

 سهم سطح زیر کشت در سا  زراعی -9

 سطح زیر کشت در سا  قبل زراعی -6

 درصد تغییرات سطح زیر کشت -1

 (سطح زیر کشت، عملکرد محصو  و خرید به تفکیک توتون، تنباکو معسل و غیر معسل)سالیانه -4

 استان -7

 شهر -8

 تعداد کشاورز -5

 (سطح زیر کشت )هکتار -54

 رقم -55

 (برنامه ابالغی )کیلوگرم -54
 

 سایر آمارها

 (میزان فروش سیگار به تفکیک برند )فصلی -5

 (میزان موجودی انبار به تفکیک استان )سالیانه -4

 ()سالیانهتعداد عاملین مجاز عمده فروشی سیگار و توتون در هر استان  -9

 (تعداد عاملین مجاز خرده فروشی سیگار و توتون در هر استان )سالیانه -6

 .الذکر موظفند آمار و اطالعات سالیانه مورد نیاز ستاد را در اختیار ستاد قرار دهندهای فوقدستگاه -تبصره

 

 فصل سوم: آمار و اطالعات حوزه برآورد

 آمار و اطالعات - الف

موظف است در هر فصل آمار و اطالعات صادرات، واردات، ارزش سیف و ارزش فوب مربوط به کاالهای منتخب را گمرک ایران  -9ماده 

 .به ستاد ارائه نماید

به معافیت -11ماده   مار و اطالعات مربوط  ـــت آ به تفکیک هر معافیت(، ترانزیت، مناطق آزاد، )های تجاری گمرک ایران موظف اس

 .ط به تجارت بین کشوری و سایر آمارهای مورد نیاز را در اختیار ستاد قرار دهدهمچنین آمار و اطالعات مربو

  وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر دستگاه -11ماده 

 .دهند قرار ستاد اختیار در را منتخب کاالهای خصوص در فروش و توزیع مصرف، تولید، اطالعات و آمار موظفند خود، فعالیت حوزه درها 

های الزم در خصوص ارائه آمار مصرف سالیانه و یا سرانه مصرف کاالهای منتخب ستاد و مرکز آمار ایران موظف است همکاری -12ماده 

 .همچنین سایر آمارهای مورد نیاز را به عمل آورد

صنعت، معدن و تجارت و -16ماده  شاورزی موظفند اطالعات موجودی انبار کاالهای مربوط به حوزه فعالیت خود  وزارت  وزارت جهاد ک

 .را در اختیار ستاد قرار دهند

ستاد قرار  -14ماده  سالیانه آمار و اطالعات مربوط به تغییرات موجودی انبار کاالها را در اختیار  مرکز آمار ایران و بانک مرکزی موظفند 

 .دهند
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سایر فلزات گرانبها، بان -15ماده  صنوعات طال .و  شمش و م صادرات در حوزه  صرف، واردات و  ست تا آمار تولید، م ک مرکزی موظف ا

های قیمتی گرانبها و نیمه گرانبها، آمار و اطالعات سامانه سنا و همچنین میزان طالی آب شده اعم از سکه آب شده و غیره را حسب  سنگ

 .نیاز، در اختیار ستاد قرار دهد

ــازمان راهداری و حمل و نقل جاده -13ماده  ــت مطابق فیلدهای اطالعاتی زیر، آمار و اطالعات حوزه ترانزیت را در بازه س ای موظف اس

 .زمانی ماهیانه، در اختیار ستاد قرار دهد

 مرز ورودی -5

 خروجی مرز -4

 نام کاال -9

 مبداء کاال -6

 مقصد کاال -1

 (وزن )تن -4
 

 های برآورد حجم قاچاقروش - ب

 .گیردعنوان روش اصلی در برآورد حجم قاچاق مورد استفاده قرار می روش شکاف بین عرضه و تقاضا به -17ماده 

صره   ستگاهصورتی در -1تب شند و یا که هر یک از د شته با شنهاد روش جدید برای برآورد حجم قاچاق دا ضو کارگروه برآورد، پی های ع

سبه در کارگروه برآورد حجم قاچاق مطرح گردد، در صورت تایید برآورد صورت  برآوردی از شند، باید روش محا سبه کرده با حجم قاچاق محا

 .گرفته، آمار از طریق ستاد اعالم گردد

صره   صرف )به -2تب سمی تولید و م صورت عدم وجود آمار ر شوری  در صوص کاال، از روش تجارت بین ک برای جز اقالم ممنوعه( درخ

 .المللی توسط گمرک ایران و وزارت اطالعات خواهد بوداستفاده از این روش منوط به تایید آمارهای بین .شودبرآورد آن کاال، استفاده می

ضا را نمی -6تبصره    توان اعما  نمود، روش درصد کشفیات بهدرخصوص اقالم ممنوعه، باتوجه به اینکه روش شکاف بین عرضه و تقا

 .ش برآورد حجم قاچاق اقالم ممنوعه مورد استفاده قرار گیردعنوان رو

 جمع بندی و تبادل آمار و اطالعات - پ

ها را حسب درخواست آنها در چارچوب قانونی دستگاه در اختیار آنها با ستاد موظف است آمار و اطالعات دریافتی از دستگاه -18ماده 

 .هدگی قرار دبندی و محرمانهرعایت مالحظات طبقه

صره  ست آمارهای دارای طبقه -تب سمی و بهبندی محرمانه و باالتر، میدرخوا ست از طریق نامه مکاتبه ر ستاد بای ست محترم  ستور ریا د

 .انجام شود

 سایر موارد - فصل چهارم

ها موظفند ســایر آمارهای مورد نیاز ســتاد را، بنابر این دســتورالعمل، کلیه دســتگاه 57تا  4عالوه بر موارد مذکور در مواد  -19ماده 

 .درخواست، در اختیار ستاد قرار دهند

دهنده آمار ارائههای ها، ظرف ده روز پس از اعالم ستاد، دستگاهدرصورت وجود اختالف در آمارهای ارائه شده از طرف دستگاه -21ماده 

 .باشندموظف به رفع اختالف آماری می

ـــتگاه -21ماده  ـــامانه مذکور در بندهای فوق، دس ـــتاد را تا زمان ایجاد س های مکلف به ارائه آمار، موظفند آمار و اطالعات مورد نیاز س

ــتاد قرار دهند. و  ــتاد، در اختیار س ــت س ــا  توافق طرفین و در بازه زمانی مورد درخواس ــامانهبراس ــتقرار س های تمامی پس از طراحی و اس

 .ها حسب وظایف قانونی، از این طریق موظف به تباد  اطالعات هستنددستگاه

 .های ذیربط انجام خواهد گرفتهای مقرر در قانون و دستورالعملتباد  سایر اقالم اطالعاتی براسا  سامانه -تبصره

 


