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 ، حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز(1) قانون دستورسه انش

قاچتتاق کتتاال و ارز  مبتتارزه بتتا اجتترا  قتتانون ج  تت  فتتور  توقتت درخواستت   عنوان دستور

 و اصالح آن 1392مصوب 

رممعاا ررس پ سررمرمرمرر  ررر17/1/1393مررخا رر800/449پیرر ارجاعررامر امررهر رر اا رررر دستورشرح 

قبیررر ر رررخاج عا  راررازجاتراج رار ه سرررازترب  امرررهرا رررقترارجحملررراقر  ررر رار  ررر ر

ه اهنگ رت جب ترکشخارجزرسرخترا اسرمرمرمر  رجتراررج ر جدربرهرقبی وا رهرمخهرخمرمراق رررررررررر

اررکرا رمبرااز ربرارحاقراررررر جترحرا خدررمبن رب رقاوخجسرمررر مرمشر نتر ا ر رجزرجعررررررر76

برهرمنورخارتخحرجرجعر جترحرا خدرارجنرنمر د رررررررقارک یمرهرمراق ر اق ر  ررررر1392ملخبررجاز

رممشرر  رجزر  ا نرر وادرقسررمگا رهرراتر  رر ب رقارکررااو ا ر26/1/1393مخهررخمرقارترراا  ر

ررر.مط مرارمط حرب اس رح جارو فم

ا رادات و مشکالت 

 مطروحه

حرا خدرمرخاقربررهرکرهرقار امرهراز ر رمرمر  ررررررررجهمرج ر جقجترارمشر نترم برخهربرهررررر

)پیخسررمر امررهرقبیرر رمرمرر  رراج رار ه سررازتروطررابربررهراهرریمرع هررخارمرمرر  

ر(17/1/1393مررخا رر800/449 ررخاج عا  ره رراهنگ رت جبرر ترکشررخاربررهر رر اا ررر

جزر درار امرهراهرریمرمرمر  رجترراررج ر جدروطررابربرهراز رر رمرمر  راج رار ه سررازترررررر

 :ربهر  مر   رجسمر  اق   رجسم

 تعااضرحا خدربارجه جفرسیاسمرهاترجحملاقرم اامم  -

مغررا  تراامرحررا خدرارب ورر رمررخجقر دربررارحررخج ی رق گرر ره  ررخدرحررا خدرر -

 جمخارو  ک رارحا خدربهبخقرمسم  رمری رکسبرارکاا

  اسازوااربخقدرحا خدربار  ج  رجحملاقترارکسبرارکااراازر -

جترجزرمرخجقرحرا خدربرارپراا رجترجزرمعاهر جتربری رررررررتعااضرار اسازوااترپراا رر -

 ج  لل رجزرع لهرکنخج سیخدر ی اوخرر

  اکمربخقدراا   قرجمنیم  رکیف ترارحضاه رب راا   قرپیشگی ج ه -

هرقجمنررهرارج رر جقجترم بررخهربررهر ررخز رسیاسررمرکیفرر ترجزرع لررهرتخسررعررر -

عرر  رج گرراات رتسرر ترمسررفخ یمرکیفرر تربررهرج رر ا ر  ررخح  ررملرراق  

 اسبرمجازجت رع الرجزرجن ر  ل ربخقدرمجازجترهاررتش   ر ارمن

ررمش نترجع جه روا ر اظ رب رت جو رارتع قرممخ یادرجع جه  -

 

  ادامه در صفحه بع 
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 جمعبن   کارگروه

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 نظرات -

عل راغرمر   رهراعرخقرمشر نترار رخجحقرقارحرا خدربرهرتا یر رکلیرهرترجعضراراسری رررررررررررر

ب جترافر ر  هراررر مرو ق ر رمرخاقرتخجفر رارجع رامر ور رحر جار گ فرم.رررررررررررجماراجه ااها  رکهر

رج  راجه ااهار خلرقارمرخارکل ربیادرو ق  :

 مم رجنن  ارتلخ برحا خدرتارزمادرتهیهرما  درمس ختر -1

جسررمفاق رجزرظ فیررمرم رر ا ر خ سرر ربرر جترافرر رمشرر نترجع ج رر رارجنررنمرررررر -2

ر رحخج ی ربا  .مخجقترکهرم   رجسمرقارتعااضربارمخجقرق گ ر ارسا 

پیشررنهاقجترفررخررمررخاقربرررهرقارعلسررهرحرر جارو فررمرارقسررمگا رهررارارسررازمادرهرراتررررر

جع ج رر رقارقفررامرجزرپیشررنهاقرمسرر خترما رر درحررا خدربررهرررر مرمشرر نتربررهرنررخاتررررر

ت رپ قجومن رجمارسا  رجعضاربراررر مرب ور رمسراهل رکرهرم  ر رجسرمرسر راج ررر مررررررررررعق  

کرهرمر رترخجدربرارجسرمفاق رجزرظ فیرمرم ر ا رررررررررارجع جترج  رپیشرنهاقر رخق رج عرادرک ق ر رررر

 خ سرر ربررهرافرر رمشرر نترجع ج رر رحررا خدرجهم ررا رااز رر راربرر جتررافرر رتعررااضرمررخجقربررار

جاجهررهرپیشررنهاقرجنررن  رجزرر  رر راا رهرراترررر رر ِراج ر مررخجقرق گرر ر ررارسررا  رحررخج ی رر

رحا خدرب  امهرپنجمرتخنیهرو ق  .ر76ه  خدرظ فیمرماق ررحا خ  رمخعخق

افر ررربر جترهاقر ر رپریارجزرجت را رتلر یمرقابراا ر رخمرب ورخاقربرارحرا خدرررررررررره  نی رپیشن

قحیر رجزررجترمخعرخقربطرخاررمش نت رب جتر ناسرا  راجه راارمناسربرتر  رمشر نترارج ر جقرررررر

ر  رر رب وررقجاترعلسررات رتخسرر رسررماقرمبررااز ربررارحاقرراررکررا رارجازر ناسررا  رارقسررمهرر

ر ا رو قق.رربن ترو ق  راربهرتناسبرازدرمش نتراجه اارمناسبرجت

 جمع بن   -

  76موضتوع متاده   ی کمیتته  جلسه ا ن ش  که موضتوع در جلسته آتت   نتیجه 

طرح گردد و تصمیم گیر  در متورد راککتار مناستر بترون رفت  از مشتکالت       م

به کمیته و با حضتور اعضتا  کمیتته و نما نت گان دستتااه کتا، ستازمان کتا و         

 نهاد کا  مربوطه محول گرد  .

جزرر  رر رت رر  مر  رررهرقاررت عیرررا  رقاوخجسررمرتخحررجرجعرر جترحررا خدربررهرمرر تر  سررالر پیشنهاد دبیرخانه

منوررخارفرر جهمرارجحرر ج ربررهرب اسرر رهرراتر ز ربررهرررفررخا م ربررهرمجلررمر ررخاجترجسررنم ر

 ر رارجحر ج رفرخاتراره اهنرمرارمم  کرقرقسرمگا رهرا رتشر  رررررررررجنرنمر درر م درزمینهرهات

 عراتر ز ربرهرمنورخارتهیرهرمرم رپریارررررررب اسر رهرارارمطارررهاترجحملاقترارجتاحهاربهرج جرا ر

 ررخ مر  رررهرجنررن یهرحررا خدرتررخک ربررارمشررااکمرمرررآ رارمسررم  رقارف   نرر رجسررمفاق رجزرر

ظ فیررمرهرراترحررا خ  رق گرر رما نرر ر هرری ر امررهرهرراترجع جهرر  رملررخبات رب شررنامهرهررا رررر

قسررمخاج ع  رهررارارترر ا  راا ررهرهرراترجع جهرر ربررارهرر فربهینررهرسررازترف   نرر رجعرر جترررر

رحا خد.

س  مستن ات و فهر

 م ارک پشتوانه

ب  امررهرا ررقتررمرمعاا ررس پ سررمرر17/1/1393مررخا رر800/449 امررهر رر اا ر -1

 ررخاج عا  ررمرمرر  رارجحملرراقر  رر رار  رر رازجاتراج رار ه سررازترارقبیرر رررر

ره اهنگ رت جب ترکشخارارمنض اتر درر

ارجنررن یهربنرر رر3/10/1392مررم رحررا خدرمبررااز ربررارحاقرراررکررا رارجازرملررخبررر-2

ر(رحا خد2ماق ر)ر) (

 


