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 5/1/1387 مصوب

 ستاد 16/4/1386 مورخ س/5416/29 شماره شنهاديپ به بنا 30/10/1386مورخ جلسه در دولت، ئتيه حيلوا ونيسيكم عضو يوزرا

 اعمال نحوه قانون) 7( ماده و رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون هشتم و يوس كصدي اصل استناد  به و ارز و كاال قاچاق با مبارزه

 شماره نامه بيتصو تيرعا با و ـ نظام مصلحت صيتشخ مجمع 1374 مصوب ـ ارز و كاال قاچاق به راجع يحكومت راتيتعز

 :نمودند بيتصو 10/10/1386 مورخ هـ 373ت/164082

  كشور وزارت ـ يدادگستر وزارت

 نامه بيتصـو مـوضـوع ارز، و كـاال قاچـاق به  راجع يحكومت راتيتعز اعمال نحوه قانون يياجرا نامه نييآ ياصالح) 30( ماده ـ1

 :شود يم اصالح ريز شرح به 20/3/1383 مورخ هـ30827ت/13940 شماره

 يمركز ستاد ارز، و كاال قاچاق با مبارزه يياجرا امور حوزه در نظارت و يهماهنگ ،يزير برنامه ،ياستگذاريس منظور به ـ 30ماده 

 امور اطالعات، كشور، ،يدادگستر وزارت معاونان از متشكل و جمهور سيير ژهيو ندهينما تيمسئول با ارز و كاال قاچاق با مبارزه

 و دفاع ،يپزشك آموزش و درمان بهداشت، نفت، ،يكشاورز جهاد معادن، و عيصنا ،يترابر و راه ،يبازرگان ،ييدارا و ياقتصاد

 بازرس سازمان معاون ه،ييقضا قوه سيير ارياالخت تام ندهينما ،)مربوط ريوز ارياالخت تام ندگانينما عنوان به( مسلح يروهاين يبانيپشت

 سيرئ مقام قائم ران،يا ياسالم يجمهور گمرك كل سيير ،يحكومت راتيتعز سازمان سيير ،يانتظام يروين فرمانده كشور، كل

 و استاندارد مؤسسه سيير جمهور، سيير يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاون ندهينما ران،يا ياسالم يجمهور يمركز بانك كل

 معادن و عيصنا و يبازرگان اتاق يرؤسا و رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا سازمان ربط يذ معاون ران،يا يصنعت قاتيتحق

 .گردد يم ليتشك رانيا ياسالم يجمهور يمركز تعاون اتاق و رانيا

 .شد خواهد دعوت مورد حسب امر كارشناسان و ها دستگاه ريسا از لزوم صورت در 



 ريسا و ارز و كاال قاچاق به  راجع يحكومت راتيتعز اعمال نحوه قانون در قاچاق با مبارزه امر در كه يفيوظا و اراتياخت ـ 1تبصره 

 يسامانده و كاال بازار انضباط و ميتنظ ،يتجار مبادالت يسامانده جمله از(  شده محول رانيوز ئتيه عهده بر مربوط نيقوان

 نامه نييآ وضع اي نامه بيتصو صدور مستلزم كه قسمت آن در) گردد يم قاچاق با مبارزه به مربوط كه يحدود در عيتوز يها شبكه

 ماده نيا در مندرج يها وزارتخانه يوزرا از مركب ونيسيكم به ياساس قانون هشتم و يس كصدوي اصل براساس باشد، اساسنامه و

 ادي ستاد در جمهور سيير ژهيو ندهينما دييتأ به كه ارز و كاال قاچاق با مبارزه يمركز ستاد يشنهادهايپ به نسبت تا گردد يم ضيتفو

 ونيسيكم استير) جمهور سيير ژهيو ندهينما و يدادگستر ريوز( الهام نيغالمحس يآقا. ندينما يريگ ميتصم است،  دهيرس شده

 .خواهدداشت عهده به را ادشدهي

 با جمهور سيير دييتأ از پس آن مصوبات و باشد يم عضو يوزرا تياكثر موافقت ادشدهي ونيسيكم مصوبات بيتصو مالك 

 .خواهدبود صدور قابل دولت ئتيه يداخل نامه نييآ) 19( ماده تيرعا

 ژهيو ندينما عهده بر رانيوز ئتيه و جمهور سيير اراتياخت از استفاده با ادشده،ي موضوعات در ماتيتصم ريسا اتخاذ 

 .خواهدبود ارز و كاال قاچاق با مبارزه ستاد در جمهور سيير

 نيا) 30( ماده موضوع يياجرا ماتيتصم اتخاذ يبرا ارز، و كاال قاچاق با مبارزه ستاد در جمهور سيير ژهيو ندهينما ـ 2 تبصره 

 ژهيو ندهينما يبند جمع تينها در و دينما يم مطرح) 30( ماده موضوع ستاد در را مراتب آن) 1( تبصره رياخ قسمت و نامه نييآ

 .خواهدبود مزبور ماتيتصم متن ميتنظ مالك

 مستقر يجمهور استير نهاد در كه بود خواهند يواحد رخانهيدب يدارا ماده، نيا) 1( تبصره موضوع ونيسيكم و ستاد ـ 3 تبصره 

 .خواهدبود زين مذكور ونيسيكم ريدب شد، خواهد انتخاب تيصالح واجد افراد انيم از ستاد سيير توسط كه ستاد ريدب. است

 فرمانده تيعضو با و يو يتيامن و ياسيس معاون اي استاندار استير به ها استان در ارز و كاال قاچاق با مبارزه ونيسيكم ـ 4 تبصره 

 جهاد معادن، و عيصنا ،يبازرگان يها سازمان يرؤسا اي كل رانيمد و اطالعات ركليمد ،يدادگستر كل سيير ،يانتظام هيناح

 ناظر ،يحكومت راتيتعز ،يا جاده نقل و حمل و يراهدار ما،يس و صدا ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسه ،يكشاورز

 و يپزشك آموزش و درمان بهداشت، ريوز انتخاب به ها استان در يپزشك علوم يها دانشگاه يروسا از يكي استان، گمركات

 .گردد يم ليتشك نفت ريوز انتخاب به استان در نفت وزارت به وابسته يها سازمان از يكي ندهينما

 و دولت اقتصاد ونيسيكم در مرتبط موضوعات در ارز و كاال قاچاق با مبارزه ستاد در جمهور سيير ژهيو ندهينما از ـ2 

 .ديآ عمل به دعوت آن يتخصص يها ونيسيكم

 ريز شرح به 20/3/1383 مورخ هـ30827ت/13940 شماره نامه بيتصو موضوع ادشده،ي قانون يياجرا نامه نييآ) 31( ماده ـ3 

 :شود يم اصالح

 .باشد يم ارز و كاال قاچاق با مبارزه امر مسئول ستاد، در جمهور سيير ژهيو ندهينما ـ 31ماده 



 و كاال قاچاق با مبارزه ستاد در جمهور سيير ژهيو ندهينما«  به آن يبعد اصالحات و شده ادي نامه نييآ در »كشور ريوز«  عبارت ـ4 

 .شود يم اصالح »ارز

 . است دهيرس يجمهور استير محترم مقام دييتأ به 5/1/1387 خيتار در نامه بيتصو نيا 

 

 


