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دستورالعمل تبصره ( ۲ها و کاالهای اساسی، موضوع ماده )ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری نهاده

 1 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز( ۸۱الحاقی ماده )( ۴)

 

 تعاریف -فصل اول

 رود:نامه در معانی مشروح زیر به کار میموجود در این تصویب عبارات -1ماده 

 .11/30/1031با اصالحات مصوب  30/13/1031قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  :قانون -الف

سه 1مطابق بند ذ ماده  شناسه کاال:   -ب شنا بندی کاالست و مشخصات ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهقانون، 

ماهوی هر قلم کاال در آن احصاء شده و به منظور ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کاال، با ثبت شناسنامه در سامانه شناسه کاال ایجاد 

 گردد.نظایر آن بر روی کاال یا اسناد مرتبط با کاال نصب یا درج میشود و به صورت رمزینه )بارکد( و یا می

سااازی و نظارت بر فرآیند تجارت و در اجرای بند )ا( ( افزاری جامع که به منظور یکپارچهسااامانه نرم سامانه جامع تجارت:  -پ

 (.www.ntsw.ir ( قانون شکل گرفته است )به آدرس اینترنتی6ماده )

سب بند ث ماده ) نبارها:سامانه جامع ا  -ت سه ( قانون به6سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال که ح شنا دارکردن منظور 

انبارها و مراکز نگهداری کاال، ثبت مشخصات ما(ک کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از این اماکن ایجاد شده است )به آدرس 

 (.www.nwms.irاینترنتی 

رای کاال را بکاال ایجاد شده و امکان استعالم شناسهای که به منظور ثبت شناسنامه و اخذ شناسهسامانه کاال:سامانه شناسه    -ث

 (.www.ntsw.irنماید )به آدرس اینترنتی ها و افراد مرتبط فراهم میسامانه

شاورزی:  -ج سااازی و تبادا اطالعات زنجیره تیمین و توزیع نهاده و موصااوالت زیر ساااخت نرم افزاری یکپارچه پنجره واحد ک

 کشاورزی که توسط وزات جهاد کشاورزی ایجاد شده است.

زنجیره را ایجاد های مختل  اطالعات بخش ای از سامانه ها که حسب موردمجموعه های پنجره واحد کشاورزی: سامانه  زیر -چ

 نمایند که شامل موارد ذیل هستند:آوری و با پنجره واحد کشاورزی تبادا مییا جمع

صدور گواهی  سامانه قرنطینه:  -1 سبت به  شور که ن شکی ک سازمان دامپز سامانه نظارت بر فرآیند حمل کاالهای توت نظارت 

 (.www.e.ivo.irبهداشتی حمل در آن اقدام می شود )به آدرس اینترنتی 

سازمان  سامانه دارو و درمان:  -2 سط  سن و مکمل های غذایی دامی تو سامانه نظارت بر فرآیند واردات، تو(ید و توزیع دارو، واک

 (.www.d.ivo.irدامپزشکی کشور )به آدرس اینترنتی 

شاورزی: بازارگاه نهاده -3 شفافیت فعا(یبازار ا(کترونیک نهاده های ک شاورزی به منظور  ت اجزای زنجیره و کنترا قیمت های ک

 (.sps.bki.ir  در سق  مصوب ایجاد شده است و خرید و فروش نهاده های کشاورزی در آن صورت می پذیرد )به آدرس اینترنتی

                                                           
( قانون 11( الحاقی ماده )1( دستورالعمل تبصره )2به استناد ماده ) 11/12/1931شده به تاریخ  برگزار 121شماره  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جلسه -1

 1بند  2و تبصره  11/11/32هـ تاریخ  11323ت/113313شماره  و اصالحیه 13/11/1931هـ تاریخ  12321/ت191131شماره  نامهمبارزه با قاچاق کاال و ارز تصویب
هیأت محترم وزیران و بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط  13/11/1932هـ مورخ  11399/ت39239نامه شماره تصویب

به تأیید  11/19/1931به شرح مواد زیر مصوب و تعیین نمود؛ که در تاریخ تبصره  3ماده و  13فصل،  1اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری کاالهای مشمول را در 
 .رییس جمهوری/ نماینده ویژه رییس جمهور رسید

http://www.nwms.ir/
http://www.ntsw.ir/
http://www.sps.bki.ir/
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ابزار دفع آفات نباتی توسط سازمان حفظ  نظارت بر فرآیند واردات، تو(ید و توزیع سموم و سامانه سامانه مانیتورینگ سموم:   -4

 (.www.monitoring.ppo.irنباتات کشور )به آدرس اینترنتی 

شاورزی:     -5 شمند نهاده ک شیمایی یارانه سامانه توزیع هو شرکت خدمات سامانه مدیریت تهیه و توزیع کودهای  سط  ای تو

 (.hoshmand.assc.irحمایتی کشاورزی )به آدرس اینترنتی 

شااده توسااط موسااسااه خاک و آب )به آدرس اینترنتی  سااامانه نظارت بر ثبت مواد کودی ایجاد سامانه جامع مواد کودی:  -6

www.kswri.ir.) 

شاورزی جهت ثبت اطالعات فعا(ین حوزه تو(ید بندی و مدیریت دادهسامانه جامع پهنه بندی:سامانه پهنه  -7 صوالت های ک مو

 (.poud.maj.irکشاورزی )به آدرس اینترنتی 

یکی از اسناد حمل و نقل در شاخه حمل درون مرزی و داا بر اجرای عملیات حمل یک مومو(ه توسط  ای:بارنامه حمل جاده -ح

راننده با نظارت شرکت حمل از مبدأ مشخص به مقصد مشخص با نرخ کرایه حمل و بیمه تعیین شده است که اطالعات مندرج در آن 

 رسد.ای میییید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهتوسط شرکت حمل داخلی ثبت و با درج کد رهگیری بر روی آن به ت

سندی است ا(کترونیکی که داا بر اجرای عملیات حمل زمینی یک مومو(ه توسط راننده  :سند حمل درون شهری )باربرگ( -خ

و نقل درون  از مبدأ مشخص به مقصد مشخص با نرخ کرایه حمل و بیمه تعیین شده است و با اخذ کد رهگیری از سامانه مرکزی حمل

 .شهری و حومه ای به تایید وزارت کشور می رسد

 شود.سند ورود کاال به انبار که در سامانه جامع انبارها ثبت می رسید انبار: -د

 شود.سند خروج کاال از انبار که در سامانه جامع انبارها ثبت می حواله انبار: -ذ

 اند:بندی شدهمجموعه دسته 1ل موارد ذیل که در ها و کاالهای اساسی شامنهاده کاالهای مشمول: -ر

مجموعه اوا: گوشاات قرمز، برن ، حبوبات، چای، تخم مرخ خوراکی، کره، روغن، شااکر، السااتیک، کاغذ چار و توریر و روزنامه،  -1

 .خمیر کاغذ

سویا، مجموعه دوم: دانه -1 سن دامی"، "خوراک آماده دام، ماکیان و آبزیان"های روغنی، جو، ذرت، کنجا(ه  مکمل و "، "دارو و واک

 .ها( و کود شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی )آفتکش"های خوراک دامافزودنی

  وزارت یا و کشاورزی جهاد وزارت پیشنهاد به مورد حسبسایر مصادیق نهاده ها و کاالهای اساسی )نظیر بذر، مواد ژنتیک و ...(  -0

 به کاالهای مشموا است. افزودن قابل ارز، و کاال قاچاق با مبارزه مرکزی ستاد تییید با تجارت و معدن صنعت،

 اعضای زنجیره تامین کاالهای مشموا اشخاص زیر هستند: اعضای زنجیره تامین: -ز

 صالح است.شخص حقوقی یا حقیقی دارای مجوز واردات یا صادرات کاالهای مشموا از سوی مراجع ذی بازرگان: -1

بندی کاالهای مشااموا از سااوی مراجع شااخص حقوقی یا حقیقی دارای مجوز تو(ید، تبدیل، فرآوری و بسااته تولید کننده: -2

 صالح است.ذی

 صالح است.شخص حقوقی یا حقیقی دارای مجوز توزیع کاالهای مشموا از سوی مراجع ذی کننده:توزیع -3

سوی مراجع ذی خرده فروش: -4 سوی شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از  شموا از  ست که بعد از دریافت کاالی م صالح ا

 رساند.کننده میکننده آن را به مصرفتوزیع

http://www.kswri.ir/
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های مصاارف و واحدهای صاانفی واجد ای، تعاونیهای زنجیرهخرده فروش برای مجموعه اوا کاالهای مشااموا عبارتند از: فروشااگاه

 و تجارت.شرایط اجرای این ضوابط مطابق فهرست اعالمی وزارت صنعت، معدن 

کوبی، فروشگاه های دامپزشکی، مراکز مایهها، داروخانهها، تعاونیخرده فروش برای مجموعه دوم کاالهای مشموا عبارتند از: اتوادیه

های تعاونی تو(یدی، توزیعی یا چند منظوره و ها، مزارع پرورش آبزیان، شاارکتهای عرضااه سااموم، کارگزار فروش، عاملین توزیع نهاده

 ای دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی حسب نوع کاال.واحده

 مقررات عمومی -فصل دوم

ضای زنجیره تیمین ملزم به رعایت به -2ماده  شموا وارداتی، اع شور، برای کاالهای م شفافیت زنجیره تجاری ک ساماندهی و  منظور 

 شده برای هر کاال )مطابق زمانبندی اعالمی ذیل( خواهند بود.ضوابط تعیین

 زمانبندی الزام عناوین کاال ردیف  

 11/16/89 برنج، چای، شکر، الستیک 1

 11/17/89 روغن، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت قرمز 2

 11/19/89 دارو و واکسن دامی، کاغذچاپ و تحریر و روزنامه و خمیر کاغذ، حبوبات 3

4 
های و افزودنیهای روغنی، خوراک آماده )دام، ماکیان و آبزیان(، مکمل دانه

 ها(کشخوراک دام و طیور، سموم دفع آفات نباتی)آفت
11/18/89 

 11/11/89 کود شیمیایی، کره، تخم مرغ خوراکی 5

  
اعضای زنجیره تامین کاالهای مشموا تو(ید داخل حسب مورد با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و  -3ماده

 تجارت و تییید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ملزم به رعایت این ضوابط خواهند شد.

اند، شده است، اعضای زنجیره تیمین کاالهای مشموا موظ  ها اجراییدر مورد کاالهایی که اختصاص شناسه کاال برای آن -4ماده 

 .نسبت به اخذ شناسه کاال و انجام عملیات با استفاده از آن اقدام نمایند

منظور اجرای ضااوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری کاال، ملزم به  نامه، بههای این تصااویبهای متو(ی سااامانهدسااتگاه -5ماده 

 ها هستند.مشکالت احتما(ی و رسیدگی و رفع آن به صورت برخط و فراهم نمودن امکان دریافت گزارش تبادا سیستمی اطالعات

بایست پس ها فراهم نباشد، اعضای زنجیره تیمین میدر صورتی که به دالیل فنی امکان ورود و اصالح اطالعات در سامانه -تبصره 

 ام نمایند و عواقب قصور در این امر متوجه فرد است.از رفع مشکل، در اسرع وقت نسبت به ورود اطالعات اقد

صادی و مناطق آزاد تجاری -6ماده  ضوابط تعیین-مناطق ویژه اقت شموا رعایت  ستند. صنعتی م شموا ه شده برای کاالهای م

کان در این مناطق ام صنعتی و ویژه اقتصادی،-نامه توسط شورای عا(ی مناطق آزاد تجاریتعلیق و یا تغییر احکام و مقررات این تصویب

 باشد.پذیر نمی
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خرید، فروش و یا عرضااه تجاری کاالهای مشااموا از طریق فضااای مجازی منوخ به اخذ مجوزهای الزم حسااب مورد از  -7ماده 

 وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

 نگهداری و حمل –فصل سوم 

های نگهداری کاال، اظهار موجودی نبارهای کاالهای مشموا، ملزم به ثبت اطالعات مکاناعضای زنجیره تیمین و متو(یان ا -9ماده 

او(یه کاالها و ثبت ورود و خروج کاال در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تیمین کاالهای مشموا مجموعه اوا 

های پنجره واحد کشاورزی کاالهای مشموا مجموعه دوم از طریق زیرسامانهاز طریق سامانه جامع تجارت و برای اعضای زنجیره تیمین 

 پذیر است.امکان

 بایست با اطالعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها منطبق باشد.موجودی کاال می -1تبصره 

صره   کاالهایی که به عنوان های مساالوا حفظ ذخایر راهبردی از ثبت اطالعات موجودی او(یه و ثبت ورود و خروج دسااتگاه -2تب

ساا اطالعات ذخایر راهبردی انبارش می صویب نامه و ار ضوابط این ت ستند و جهت فروش این کاالها ملزم به رعایت  ستثنی ه شوند م

 .هستند مربوطه

سامانه جامع انبارها به -8ماده  سید و حوا(ه کاال در  ست عالوه بر ثبت ر شریفات  بازرگانان می بای سبتمنظور انجام ت به  گمرکی، ن

 اظهار ترخیص کاال در سامانه جامع تجارت، اقدام نمایند.

 در صورت حمل یکسره نیاز به ثبت رسید و حوا(ه در انبار توت نظر گمرک نیست. -تبصره

سامانه های مربوطه به شرح ذیل هستند. این اقدام -11ماده  ای بر تو(یدکنندگان حسب مورد ملزم به اظهار کاالهای تو(یدشده در 

سامانه سامانه جامع تجارت و برای کاالهای مشموا مجموعه دوم از طریق زیر  های پنجره واحد کاالهای مشموا مجموعه اوا از طریق 

 شود.کشاورزی انجام می

صره   سبت به اظهار مواد او(یهتو(یدکنندگان در زمان اظهار تو(ید، می -1تب ست ن ستند نیز اقبای ضوابط ه شموا این  دام ای که م

 نمایند.

صره  سبت به تبادا اطالعات ماده او(یه تو(ید کاالهای  -2تب شاورزی، ن ست از طریق پنجره واحد ک شاورزی موظ  ا وزارت جهاد ک

سامانه  ستمی و برخط با  سی صورت  ست به  شموا مجموعه اوا که تو(یدکننده آن مجوز فعا(یت خود را از آن وزارت دریافت نموده ا م

 اید.جامع تجارت اقدام نم

ای و یا سند حمل درون شهری، صاحب کاال باید از ثبت صویح و دقیق اطالعات در صورت ا(زام به اخذ بارنامه حمل جاده -11ماده 

 مبدا، مقصد، فرستنده، گیرنده و کاال در سند بارنامه حمل جاده ای و یا سند حمل درون شهری اطمینان حاصل نماید.

های مربوطه بایست حسب مورد در سامانهای و یا سند حمل درون شهری کاالهای مشموا میهاطالعات بارنامه حمل جاد -تبصره 

به شاارح ذیل به تییید فرسااتنده و گیرنده کاال برسااد. این اقدام برای کاالهای مشااموا مجموعه اوا در سااامانه جامع تجارت و برای 

 شود.زی انجام میهای پنجره واحد کشاورکاالهای مشموا مجموعه دوم در زیر سامانه

 خرید و فروش -فصل چهارم

سامانه -12ماده  سب مورد ملزم به ثبت و تییید انتقاا ما(کیت در  شموا ح ضای زنجیره تیمین کاالهای م شرح اع های مربوطه به 

 ذیل هستند.
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 مجموعه مشموا کاالهای برای و تجارت جامع سامانه در ما(کیت انتقاا ثبت طریق از  این اقدام برای کاالهای مشموا مجموعه اوا

 شود.های پنجره واحد کشاورزی انجام میسامانه زیر در ما(کیت انتقاا ثبت طریق از دوم

سامانه کنندگان و خردهتمامی توزیع -13ماده  صات خود در  شخ شموا مجموعه اوا موظفند عالوه بر ثبت م شان کاالهای م فرو

 ها در سامانه جامع تجارت ثبت شده است، دریافت نمایند.نی که مشخصات آنجامع تجارت، کاال را از اعضای زنجیره تیمی

باشد، ها از کاالهای مشموا میبایست نسبت به اظهار صادرات کاالهای مشموا و کاالهایی که ماده او(یه آنبازرگانان می -14ماده 

 در سامانه جامع تجارت اقدام نماید.

صره  ست سامانه جامع تجارت می -تب صادرات از گمرک اقدام نماید و گمرک ملزم به ارائه بای ستعالم برخط اطالعات  سبت به ا ن

 پاسخ استعالم است.

ربط و نماینده دادستانی، انجام و ضمن های ذیبایست با نظارت دستگاهسازی و حذف کاال توسط صاحب کاال میمعدوم -15ماده 

 توسط ما(ک کاال نگهداری شود. ربط، اسناد و اطالعات مرسومهای ذیثبت در سامانه

دارای ساایسااتم )فروش،  منظور تسااهیل در ثبت اطالعات، اعضااای زنجیره تیمین کاالهای مشااموا مجموعه اوا که به -16ماده 

 توانند اطالعات الزم را از طریق ارتباخ وب سرویسی به سامانه جامع تجارت منتقل نمایند....( هستند، میانبارداری و

 چارچوب و ساختار)پروتکل( اطالعات مورد تبادا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالخ خواهد شد. -تبصره

 
 


