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 مقدمه :
 

 

رأثیر مخرب   ر امر رالیدج ریارت قاچاق کاال و ارز متأثر از ریشه  اا و لل  و لاام  واااواا  اهام  اقتدها تج ریارتج نرا،  ج ااتیال ج قیاق ج قیای  و ااتیام  اکه ک     

مال (  بر ای   کت اه اای  ک  ب  احات  خی  است،دج وااب اکه ک  ایش و کها خا  را  ر قاااا ج ااهتاا  و کهرمای  ورارت  ار  و ق ف نرمار را ر ممیا اای ) دمد هل  ال  

 این م ارزه ایفا ایای،د.  

کال ج کیاکه اات کل  اقتدا  میاومت  را مدا) ایا ه ک   02ایام ایهارت اکه م  ایرار برات رن  مشک ت اقتدا ت کشار و رحیف اادا  ک،د چشا ااداز   با راا  ب  آاک 

لیکن باید پریرنه یک  از مااا  رحیف اقتدا  میاومت ج ممی  قاچاق کاال و ارز اکه لرا م ارزه قاق  با شرنه و لداله ایز ب  ایار م  رو ج ترین اقتدا ت کشار  ر مسیر پی ک

 این پدیده اامج مدداق بارز مدیریه اها ت و ایازم،د باور و لزم مل  اکه.  

ر   اال و ارز ایز ب  ل،اار اها ت نرا قاه ات و متشهک  از اها اات یت رب  قاات که  واا  و بخش خدا   برات رحیف نرمار را ر ممیا اای ) و  کهتا  مرکزت م ارزه با قاچاق ک 

با پدیده قاچاق کاال و ارز را  ر  وره  کهیاکهتهات کل  براام  اشا راکم ج پیش یرت ااای،داا  و میابل  باز اراده   85قااار م ارزه با قاچاق کاال و ارز و ب،د  20و  3اارات ما ه 

 ریزت ادنی،دت را اایام  ا ه اکه. ادید نمالیه خا   ر  کتار کار قرار  ا ه و برات کااش مستیر قیا آر براام 

رج م،د رأکیدات ریاکه محترم ایهارت واین پدیده اام و مخر)  ر کها  اارت ایز با اممار ایر ب  بیااات و نرامین میام ممیا را رت دمد هل  المال ( پیرامار م ارزه ادت با  

ک  با ایکارت  کت اه اات لیا کتا  رهی  ادهج با  «2022براام  اات اارای  م ارزه با قاچاق کاال و ارز کا   »ج  ما ه ات پیش یرت و میابل  با قاچاق کاال و ارز 9 ر  کهتارالمی   

و  رکیی  اارات قااار م ارزه با قاچاق کاالایز  و رکتهات  ااش ب،یار  ر پیش یرت و میابل  با قاچاق کاال و ارزرویکر  رحیف اهمار کها  و اکتفا ه قداکیرت از راار اخ  ار و ا  

  اات اارای  آر ب  کلی   کت اه اا و اها  اات یت رب  و لیا کتا  اهه اارا اب غ م  ور  .اام ارز و آئین

 
  



 

 

 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

1 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

بهبود فرآیند و 

ارتقاء توان کشف 

 قاچاق

ارتقاء ساز و کار 

شناسایی و مبارزه 

سیستمی با کاالهای 

 قاچاق

ایجاد دسترسی به سامانه های 

 نیتدستگاههای عضو به پلیس ام

اقتصادی بر اساس سند استقرار 

 پلیس در گمرکات کشور

 فراجا

وزارت صمت، 

سازمانهای 

راهداری و حمل و 

نقل جاده ای، 

بنادر و 

دریانوردی، 

 گمرک ج.ا.ا 

تعداد وب 

 سرویس
 تا پایان سال

2 

تکمیل اجرای طرح دیسپچینگ 

 انبار های نفت در حوزه موجودی

مخازن و میترینگ سکوهای 

 یبارگیر

شرکت مادر تخصصی برق 

حرارتی، شرکت ملی پخش 

 فراورده های نفتی

سازمان برنامه و 

بودجه کشور، 

 واجا

درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال

3 

تکمیل استقرار و بهره برداری از 

ناسایی و مبارزه با کاالی سامانه ش

 قاچاق 

 واجا 
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه
 لتا پایان سا

4 

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای روشهای 

اختصاصی پیشگیری و 

مقابله با قاچاق کاالهای 

 11ماده 4موضوع تبصره 

قانون مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز

اجرای کامل دستورالعمل ضوابط 

فروش حمل و نگهداری خرید، 

 م خانگی لواز

وزارت صمت و اتاق اصناف 

 ایران

وزارت اطالعات، 

سازمان تعزیرات 

 حکومتی و فراجا

 تا پایان سال درصد اجرا



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

5 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای روشهای 

پیشگیری و اختصاصی 

مقابله با قاچاق کاالهای 

 11ماده 4موضوع تبصره 

قانون مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز

اجرای کامل دستورالعمل ضوابط 

، فروش، حمل و نگهداری دام خرید

 زنده 

 وزارت جهاد کشاورزی
فراجا، تعزیرات و 

 وزارت اطالعات 
 تا پایان سال درصد اجرا

6 

ابط اجرای کامل دستورالعمل ضو

خرید، فروش، حمل و نگهداری 

 دارو، مکمل ها و تجهیزات پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

فراجا، تعزیرات، 

وزارت اطالعات،  

 وزارت صمت 

 تا پایان سال درصد اجرا

7 

اجرای کامل دستورالعمل ضوابط 

هداری خرید، فروش، حمل و نگ

 فرآورده ها و مشتقات نفتی 

، جهاد وزارت نیرو

کشاورزی، راه و شهرسازی، 

صمت و شرکت ملی پخش 

 فراورده های نفتی

 واجا، فراجا
درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال

1 

اجرای کامل دستورالعمل ضوابط 

ش، حمل و نگهداری خرید، فرو

 محصوالت دخانی 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

فراجا، تعزیرات، 

 وزارت اطالعات
 ان سالتا پای درصد اجرا



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

9 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای روشهای 

اختصاصی پیشگیری و 

مقابله با قاچاق کاالهای 

 11ماده 4موضوع تبصره 

قانون مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز

ب و ابالغ ضوابط تدوین، تصوی

 برای آرد  11ماده  4بصره ت

وزارت جهاد کشاورزی+ 

 وزارت صمت

فراجا، تعزیرات و 

 واجا
 تا پایان سال تدوین ضوابط

11 

تدوین و اجرای کامل دستورالعمل 

ضوابط خرید، فروش، حمل و 

 نگهداری طال و فلزات گرانبها

بانک مرکزی + وزارت 

 صمت 

فراجا، تعزیرات، 

اق اصناف واجا، ات

 و اتاق بازرگانی

درصد اجرای 

 دستورالعمل
 تا پایان سال

11 

تدوین و اجرای کامل دستورالعمل 

ضوابط خرید، فروش، حمل و 

 نگهداری پوشاک و منسوجات

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

فراجا، تعزیرات، 

واجا، اتاق اصناف 

 و اتاق بازرگانی

درصد اجرای 

 دستورالعمل
 تا پایان سال

12 

تدوین و اجرای طرحهای 

مقابله هدفمند با قاچاق 

 کاالهای دارای اولویت

تهیه و اجرای طرح شفاف سازی و 

رصد کاالهای اساسی در سامانه 

 جامع تجارت

وزارت صمت و جهاد 

 کشاورزی
 تا پایان سال تعداد طرح  واجا و فراجا



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

13 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

کار ارتقاء سازو

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای طرحهای 

مقابله هدفمند با قاچاق 

 کاالهای دارای اولویت

اصالح ضوابط ثبت و ارسال 

اطالعات دامهای عشایری به 

دستگاههای ذی ربط هنگام ورود 

عشایر به استانهای مرزی به منظور 

 دامپیشگیری از قاچاق 

 واجا و فراجا  وزارت جهاد کشاورزی
درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال

14 

تدوین دستور العمل به منظور 

تمییز دادن محصوالت زراعی تولید 

داخل از نمونه های وارداتی  توسط 

 دستگاههای کاشف

 دبیرخانه ستاد

وزارت صمت، 

فراجا، واجا، 

سازمان تعزیرات 

حکومتی، جهاد 

کشاورزی، 

ازمان جمع س

آوری و فروش 

اموال 

 تملیکی،گمرک

تدوین 

 دستورالعمل
 تا پایان سال

15 
ایجاد قرارگاه مبارزه با قاچاق 

 کاالهای اساسی کشاورزی 
 وزارت جهاد کشاورزی

وزارت اطالعات،  

فراجا، سازمان 

اطالعات سپاه، 

 صمت

 تا پایان سال ایجاد قرارگاه

16 
یص بهره برداری از سامانه تشخ

 فرآورده های نفتی ماهیت 

سازمان ملی استاندارد 

 ایران و وزارت نفت

واجا، گمرک، 

 صمت

بهره برداری از 

 سامانه
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

17 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

های تدوین و اجرای طرح

مقابله هدفمند با قاچاق 

 کاالهای دارای اولویت

اتصال نیروگاهها به خطوط لوله 

 انتقال نفت گاز
 شرکت ملی پخش

سازمان برنامه و 

بودجه 

کشور،شرکت مادر 

تخصصی برق 

 حرارتی

 تا پایان سال تعداد نیروگاه

11 

ایجاد اطلس کشاورزی برای 

تخصیص سوخت بر اساس سطح 

 زیر کشت

 اد کشاورزیوزارت جه
شرکت ملی 

 پخش، فراجا واجا
 تا پایان سال  ایجاد اطلس

19 

تکمیل و استقرار سامانه های 

تخصیص سوخت بر اساس پیمایش 

حمل و نقل درون شهری و در 

 برون شهری

وزارت نفت، وزارت کشور، 

 وزارت راه و شهرسازی

دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه
 تا پایان سال

21 
توسعه و هوشمندسازی سامانه 

 درخواست فرآورده های نفتی

واجا، شرکت ملی پخش 

 فراورده های نفتی ایران

صمت، جهاد 

کشاورزی و راه و 

 شهرسازی

درصد پیشرفت 

 سامانه
 تا پایان سال 

21 

تکمیل اجرای تخصیص سوخت بر 

اساس پیمایش در حمل و نقل 

 درون شهری و برون شهری

ت کشور، وزارت نفت، وزار

 وزارت راه و شهرسازی
 فراجا، واجا

درصد اجرای 

 طرح
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

22 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء سازوکار 

مقابله موثر و 

هدفمند با 

کاالهای در 

معرض  قاچاق 

ورودی و 

 خروجی

تدوین و اجرای طرحهای 

مقابله هدفمند با قاچاق 

 کاالهای دارای اولویت

صالح، ارتقاء و اجرای کامل ا

دستورالعمل روش مدیریت سوخت 

 ناوگان حمل و نقل عمومی

وزارت راه و شهرسازی، 

 وزارت نفت و وزارت کشور
 فراجا، واجا

درصد اجرای 

 طرح
 تا پایان سال

23 

اصالح و بهینه سازی نظام  

تخصیص و توزیع فرآورده های 

نفتی در بخش های حمل و نقل، 

زی، زیربنایی و صنعت، کشاور

آیین  44نیروگاهی )در اجرای ماده 

قانون  6و  5نامه اجرایی مواد 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز(

وزارت راه و شهرسازی + 

وزارت جهاد + وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، 

نیرو و شرکت ملی پخش 

 فرآورده های نفتی 

 تا پایان سال  میزان تخصیص واجا  

24 
ح تسجیل اجرای کامل طر

 شناسایی ماشین آالت کشاورزی
 وزارت جهاد کشاورزی

شرکت ملی 

پخش، فراجا 

)راهور(، استاندارد 

 و واجا

تعداد ماشین 

 آالت
 تا پایان سال 

25 

تکمیل اجرای طرح های مقابله با 

کاالهای محرز قاچاق )پوشاک، 

قطعات لوازم خانگی، دخانیات ،

 یدکی و اقالم سالمت محور( 

واجا+ تعزیرات فراجا+ 

حکومتی+ وزارت صمت+ 

اتاق اصناف+گمرک+اموال 

 تملیکی

 میزان کشفیات -
مستمر تا 

 پایان سال

26 

تهیه و تدوین دستورالعمل در 

زمینه مدیریت حمل و بهره برداری 

 از گونه های جنگلی و مرتعی

 واجا و فراجا وزارت جهاد کشاورزی
تدوین و ابالغ 

 دستور العمل
 لتا پایان سا



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

27 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء مقابله با 

توزیع و عرضه 

 کاالی قاچاق

ایجاد ساز و کار مناسب 

به منظور افزایش توان 

شناسایی و کشف کاالی 

 قاچاق در فضای مجازی

تدوین، تصویب و اجرای برنامه 

جامع پیشگیری و مقابله با خرید، 

 قاچاق فروش، عرضه و تبلیغ کاالی

 در فضای مجازی*

 وزارت صمت

بانک مرکزی، اتاق 

اصناف، فراجا و 

 واجا

 تا پایان سال درصد اجرا

21 
تجهیز و تقویت ساز و 

کار هوشمند شناسایی به 

منظور پایش کاالهای در 

سطح عرضه با اولویت 

  13اجرای ماده 

تکمیل اجرای طرح شناسه 

برای کاالهای سالمت رهگیری 

 محور و دخانی

وزارت بهداشت+ وزارت 

 صمت
 تا پایان سال تعداد شناسه واجا

29 

تکمیل طرح تخصیص شناسه کاال 

به گروه کاالیی لوازم خانگی، 

سیمکارت خور و نساجی، تجهیزات 

 لوازم یدکی خودرو 

 وزارت صمت
اتاق اصناف و 

 سازمان استاندارد
 تا پایان سال تعداد شناسه

31 
ارتقاء و بهبود 

مدیریت فرآیند 

اموال مکشوفه 

 قاچاق

های تقویت، تجهیز محل

نگهداری و ساماندهی و 

هوشمند سازی فرآیند 

 مدیریت کاال

موجود در تعیین تکلیف کاالهای 

 انبارهای اموال تملیکی 

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی

صمت+بهداشت 

+استاندارد+جهاد 

کشاورزی 

+تعزیرات+ قوه 

 قضاییه 

 میزان کاالها
مستمر تا 

 پایان سال

31 
اری از تکمیل استقرار و بهره برد

 سامانه جامع اموال تملیکی

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی 

دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

32 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

ارتقاء و بهبود 

فرآیند مدیریت 

فه اموال مکشو

 قاچاق

های تقویت، تجهیز محل

نگهداری و ساماندهی و 

هوشمند سازی فرآیند 

 مدیریت کاال

تدوین دستورالعمل نحوه تحویل، 

تحول، نگهداری و تعیین تکلیف 

کاالهای مکشوفه به ظن قاچاق از 

 یگانهای کاشف

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی

وزارت اقتصاد + 

واجا+ تعزیرات+ 

بورس فراجا + 

کاال + صمت + 

جهاد کشاورزی + 

 بهداشت

تدوین دستور 

 العمل
 تا پایان سال

33 

ساماندهی، تجهیز و توسعه 

ع انبارهای نگهداری کاالهای موضو

 قانون مبارزه با کاالی قاچاق  

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تملیکی

سازمان برنامه و 

بودجه و سازمان 

امور اداری و 

 استخدامی 

 اد انبارهاتعد
مستمر تا 

 پایان سال

34 

بهبود فرآیند و 

ارتقاء توان کشف 

 قاچاق

های ارتقاء فعالیت

اطالعاتی و عملیاتی برای 

شناسایی و برخورد با 

 قاچاق سازمان یافته

اجرای طرح های مقابله با قاچاق 

ز و مهم کاال در خور های غیرمجا

 در نوار ساحلی جنوب کشور

فراجا) پلیس امنیت 

قتصادی و ا

 مرزبانی(+واجا+سپاه

 میزان کشفیات سازمان بنادر
مستمر تا 

 پایان سال

35 
ایستگاههای تکمیل و تجهیز 

 بازرسی دارای اولویت 
 فراجا

سازمان برنامه و 

 بودجه
 تعداد ایستگاه

مستمر تا 

 پایان سال

36 

شناسایی و برخورد با باندها و 

های قاچاق کالن و سازمان  شبکه

 ه یافت

فراجا، واجا، سازمان 

 اطالعات سپاه 

بانک مرکزی+ 

بیمه مرکزی + 

قوه قضائیه + 

تعزیرات و وزارت 

 اقتصاد 

 تعداد باندها
مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

37 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

بهبود فرآیند و 

ارتقاء توان کشف 

 قاچاق

های ارتقاء فعالیت

اطالعاتی و عملیاتی برای 

شناسایی و برخورد با 

 قاچاق سازمان یافته

تشکیل و راهبری قرارگاههای 

مرکزی و استانی مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز با هدف ارتقای کیفی و 

هماهنگی اجرای مأموریت ها در 

 سطح نیروهای مسلح

 تا پایان سال تشکیل قرارگاه نیروهای مسلح ستاد کل نیروهای مسلح

31 
تعیین مصادیق و  تدوین آیین نامه

 ضوابط ظن به قاچاق کاال و ارز
 دبیرخانه ستاد

واجا، فراجا، 

سازمان اطالعات 

سپاه،  وزارت نفت 

، صمت ،جهاد 

کشاورزی، 

 بهداشت و گمرک

تدوین آیین 

 نامه
 تا پایان سال 

39 

شناسایی و برخورد با انبارها و 

مراکز نگهداری و دپوی غیرمجاز 

 کاالهای قاچاق

 صمت 

جا، فراجا، وا

سازمان اطالعات 

 سپاه،

تعداد انبارهای 

غیرمجاز 

 شناسایی شده 

 تا پایان سال 

41 

تدوین دستورالعمل توقیف وسائط 

نقلیه عمومی مسافربری مورد 

 استفاده در حمل و نقل قاچاق کاال

 دبیرخانه ستاد 
وزارت راه و شهر 

 سازی 

تدوین دستور 

 العمل
 تا پایان سال

41 

و تجهیز سخت تقویت 

افزاری و نرم افزاری 

های دستگاهها و یگان

 کاشف

تقویت و تجهیز یگانهای پلیس 

ادی ، مرزبانی و امنیت اقتص

 دریابانی فراجا 

 فراجا

سازمان برنامه و 

بودجه و وزارت 

 کشور 

تعداد یگانهای 

 تجهیز شده

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

42 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

بهبود فرآیند و 

ارتقاء توان کشف 

 قاچاق

تقویت و تجهیز سخت 

افزاری و نرم افزاری 

های دستگاهها و یگان

 کاشف

ایجاد دسترسی اعالمی به سامانه 

های فراجا برای تامین نیازمندی 

اطالعاتی سامانه شناسایی و مبارزه 

با کاالی قاچاق بر اساس اعالم نیاز 

 ستاد

 واجا فراجا

تعداد اقالم 

اطالعاتی ارائه 

 شده 

 تا پایان سال

43 

ایجاد دسترسی استعالمی به سامانه 

پالک فراجا برای تسجیل ادوات و 

 ماشین آالت کشاورزی

 فراجا
دستگاههای عضو 

 ستاد

تعداد 

استعالمات 

مثبت ارائه 

شده به وزارت 

 نفت

 تا پایان سال

44 

ایجاد دسترسی به سامانه پرونده 

زارت امور های قاچاق برای و

اقتصادی و دارایی جهت تسریع در 

 وصول عایدات دولت

سازمان تعزیرات حکومتی، 

قوه قضائیه، وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی 

ستاد، وزارت 

ارتباطات و 

 فناوری اطالعات

تعداد وب 

 سرویس

پس از 

استقرار کامل 

 سامانه

45 

ایجاد دسترسی استعالمی به سامانه 

محموالت »رصد محموالت نفتی 

برای « ارسالی از انبارهای نفت

فراجا به منظور شناسائی و پایش 

های تردد ناوگان حامل فرآورده

 نفتی در مسیرهای مواصالتی کشور

 ستاد وزارت نفت+ فراجا

تعداد 

استعالمات 

مثبت ارائه 

 شده 

 تا پایان سال

46 

بهبود و ارتقاء 
کیفیت تشکیل، 

رسیدگی به 
های پرونده
اجرای قاچاق و 

 احکام 

راه اندازی و بهره برداری 

از سامانه جامع 

 های قاچاقپرونده

تکمیل استقرار و بهره برداری از 

مع پرونده های قاچاق سامانه جا

 کاال و ارز 

 سازمان تعزیرات حکومتی 
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

47 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 ارندهبازد

بهبود و ارتقاء 

کیفیت تشکیل، 

رسیدگی به 

های پرونده

قاچاق و اجرای 

 احکام 

ایجاد سازوکار الزم برای 

ارتقاء و بهبود فرآیند و 

عملکرد واحدها اجرای 

 احکام

تکمیل استقرار کارکنان آموزش 

دیده فراجا در واحدهای اجرای 

کام قوه قضائیه و تعزیرات اح

 حکومتی

 فراجا

،  قوه قضاییه

سازمان تعزیرات 

 حکومتی

 تعداد شعب
مستمر تا 

 پایان سال

41 

تسریع در اجرای احکام قاچاق کاال 

و ارز از طریق کارگروه نظارتی 

قانون  11ماده  موضوع بند چ

 مبارزه با قاچاق 

قوه قضاییه )دادستانی کل 

 کشور(

ستاد+ تعزیرات 

حکومتی+ فراجا+ 

 واجا

درصد احکام 

 اجرا شده

ا مستمر ت

 پایان سال

49 
ایجاد و توسعه شعب 

 تخصصی مبارزه با قاچاق

ایجاد شعب ویژه رسیدگی به 

کاال و ارز در پرونده های قاچاق 

 شهرهای فاقد شعبه 

 تعداد شعب  - سازمان تعزیرات حکومتی 
مستمر تا 

 پایان سال

51 

سازماندهی و روشمند 

نمودن نحوه شناسایی  

اموال متهمان و 

اچاق کاال و محکومان ق

ارز با بهره برداری از 

سامانه های هوشمند در 

و  39راستای اجرای مواد 

 قانون  41

تدوین دستور العمل نحوه شناسایی 

اموال متهمان و محکومان پرونده 

 های ملی و مهم

 دبیرخانه ستاد

واجا+ اطالعات 

سپاه + فراجا+ قوه 

قضائیه + تعزیرات 

 حکومتی

تدوین 

 دستورالعمل

تا مستمر 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

51 

افزایش 

خطرپذیری و 

مقابله موثر و 

 بازدارنده

بهبود و ارتقاء 

کیفیت تشکیل، 

رسیدگی به 

های پرونده

قاچاق و اجرای 

 احکام 

سازماندهی و روشمند 

نمودن نحوه شناسایی  

اموال متهمان و 

محکومان قاچاق کاال و 

ارز با بهره برداری از 

سامانه های هوشمند در 

و  39رای مواد راستای اج

 قانون  41

ده رسیدگی به پرون تعیین تکلیف و

 های ملی و مهم

قوه قضاییه و تعزیرات 

 حکومتی
 تعداد پرونده واجا+ فراجا+ سپاه

مستمر تا 

 پایان سال

52 

ساماندهی مقابله 

با نقاط آلوده به 

 قاچاق

تدوین و اجرای طرح 

جامع پاالیش سرزمینی 

 مناطق آلوده به قاچاق

طرح برخورد با برندهای اجرای 

محرز قاچاق کاالهای دخانی و 

آوری آنها از سطح عرضه و جمع 

 انبارها

 صمت + فراجا + واجا

سازمان تعزیرات 

حکومتی و 

سازمان جمع 

آوری و فروش 

 اموال تملیکی 

 تعداد پرونده
مستمر تا 

 پایان سال

53 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

سهم تولید ارتقاء 

ملی دارای مزیت 

نسبی در تامین 

 نیاز داخلی

ایجاد ساز و کارهای 

توازن بین عرضه و تقاضا 

کاالهای در معرض 

 قاچاق

تدوین برنامه جامع حمایت از 

تولید، پیشگیری و مبارزه با قاچاق 

 نوشت افزار و اسباب بازی

 صمت

اتاق اصناف، 

استاندارد ،فراجا و 

 بانک مرکزی

درصد اجرای 

 رنامهب
 تا پایان سال

54 

ایجاد ساز و کارهای 

های تولید کاهش هزینه

 داخلی

حمایت و رفع موانع تولید داخلی 

کاالهای دارای مزیت و قاچاق پذیر 

خانگی،  )پوشاک و نساجی، لوازم

 لوازم یدکی خودرو و ...(

 وزارت صمت 

اتاق اصناف و 

بازرگانی ،بانک 

 مرکزی  

میزان افزایش 

 تولید

ر تا مستم

 پایان سال

55 

تدوین برنامه راهبردی توسعه 

صنعت آرایشی و بهداشتی و رفع 

موانع تولید در این صنعت با اولویت 

 تامین مواد اولیه ) بالک و ...(

 صمت
بهداشت، 

 استاندارد، ستاد
 تدوین برنامه

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

56 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

قیح، اصالح و تن

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرایند 

 صادرات و واردات

ایجاد امکان صدور هشدار سیستمی 

در سامانه جامع تجارت به منظور 

پایش مجوزهای ارائه شده برای 

واردات کاال های اساسی بیش از 

 نیاز واقعی کشور

وزارت جهاد کشاورزی، 

 صمت

ستگاههای عضو د

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه تجارت
 تا پایان سال

57 

اصالح و بهبود فرایندهای مربوط به 

 1واردات قانونی کاال با توجه به بند 

دستورالعمل پیشگیری و مقابله با 

قاچاق کاال و ارز ابالغی ریاست 

 محترم جمهوری

 1اعضاء کمیسیون ماده 

آیین نامه صادرات و 

مت، اقتصاد، واردات ) ص

گمرک، اتاق بازرگانی، 

 جهاد و تعاون (

بهداشت+بانک 

مرکزی+برنامه و 

 بودجه

تعداد فرایند 

 اصالح شده

مستمر تا 

 پایان سال

51 

انجام پیش بینی های تخصصی به 

منظور تخمین نیاز واقعی کشور به 

کاالهای اساسی و استراتژیک در 

حوزه محصوالت دامی ، زراعی و 

ئه گزارشات تخصصی در طیور و ارا

 این خصوص

وزارت جهاد کشاورزی، 

 صمت
 گمرک، صمت

تعداد گزارشات 

تخصصی ارائه 

 شده 

 تا پایان سال

 گمرک ج.ا.ا اصالح و ارتقای قانون امور گمرکی 59
دستگاههای 

 ذیربط

اصالح و ابالغ 

 قانون جدید
 تا پایان سال 

61 
اصالح نظام ارزشگذاری کاالهای 

 وارداتی
 گمرک ج.ا.ا

واجا + وزارت 

صمت + بهداشت 

 + جهاد کشاورزی  

 شش ماه اصالح نظام

61 
اصالح و ارتقای قانون مقررات 

 صادرات و واردات
 وزارت صمت 

اعضاء کمیسیون 

 1ماده 

اصالح و ابالغ 

 قانون جدید
 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

62 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

 ح وتنقیح، اصال

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرایند 

 صادرات و واردات

اصالح و ارتقای قانون ساماندهی 

 مبادالت مرزی
 وزارت صمت 

وزارت کشور 

+گمرک + واجا + 

فراجا + بانک 

 مرکزی

اصالح و ابالغ 

 قانون جدید
 تا پایان سال 

63 

مشخص تدوین برنامه صادراتی 

برای هر گروه کاالیی ضمن توجه 

همزمان به بازارهای داخلی و 

 صادراتی

وزارت جهاد کشاورزی، 

 صمت
 گمرک، صمت

تعداد برنامه 

 تدوین شده
 تا پایان سال

64 

تعیین دقیق میزان تقاضای مصرف 

کاالهای اساسی به تفکیک هر 

 استان

وزارت جهاد کشاورزی، 

 صمت
 گمرک

تعداد گزارشات 

ارائه تخصصی 

شده پیرامون 

میزان تقاضای 

مصرف کاالهای 

اساسی به 

تفکیک هر 

 استان

 تا پایان سال

65 

بازنگری اساسی و تجمیع ضوابط 

تجاری محدود کننده تجارت 

 رسمی

 وزارت صمت 

گمرک + واجا + 

بانک مرکزی + 

وزارت جهاد 

 کشاورزی

تعداد بخشنامه 

ها و 

 دستورالعمل ها 

 تا پایان سال 

66 

مدیریت ثبت سفارش کاال بر اساس 

درآمدهای ارزی، اولویت ها 

وتقاضای کاالیی بویژه کاالهای 

 قاچاق پذیر

 وزارت صمت 

بانک مرکزی + 

واجا + گمرک + 

 ستاد 

میزان  -1

 -2تخصیص ارز

میزان واردات 

 کاال

 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

67 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

 ح وتنقیح، اصال

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرایند 

 صادرات و واردات

تعیین شرایط و نحوه اعطای مجوز 

در خصوص واردات کاال با عالمت 

 تجاری ایرانی

 وزارت صمت 
گمرک + واجا + 

 اتاق بازرگانی  
 سه ماه تعداد مجوزها

61 
 رساماندهی و تسهیل فرآیند صدو

 مجوز ورود و ترخیص کاال
 وزارت صمت 

استاندارد + وزارت 

بهداشت + واجا + 

دستگاه های 

 ذیربط 

 تا پایان سال  تعداد مجوزها

69 

مدون سازی ضوابط ارزی در قالب 

مجموعه مقررات ارزی و بروزرسانی 

اقتضایی ضوابط موصوف حسب 

 شرایط و مقررات

 وزارت اقتصاد بانک مرکزی

 تعداد ضوابط

ارزی مدون 

 شده

 تا پایان سال 

71 

تدوین وابالغ دستورالعمل واردات و 

سنگهای  صادرات فلزات گرانبها و

 قیمتی 

 بانک مرکزی  

اسناندارد، اتاق  

اصناف ، اتاق 

بازرگانی  و واجا و 

 صمت  

تدوین 

 دستورالعمل
 تا پایان سال 

71 

ایجاد ایستگاه کنترل سوخت داخل 

 در پایانهه متردد باک وسائط نقلی

 ها و بازارچه های مرزی

 شرکت ملی پخش

سازمان 

راهداری+وزارت 

کشور+ واجا+ 

 فراجا+ گمرک

تعداد ایستگاه 

های ایجاد 

 شده

 تا پایان سال 

72 
اصالح و بهبود فرآیند 

 انبارش و توزیع کاال

تدوین ضوابط صدور قبض انبار و 

 حواله های الکترونیکی انبار
 وزارت صمت 

جا + دبیرخانه وا

ستاد + وزارت 

 جهاد کشاورزی

 شش ماه تدوین ضوابط



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

73 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

تنقیح، اصالح و 

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرآیند 

 انبارش و توزیع کاال

تکمیل طرح شناسه دار نمودن و 

وازم یدکی وسائط رصد قطعات و ل

 نقلیه 

 وزارت صمت

گمرک+واجا ،اتاق 

اصناف و 

 استاندارد

میزان پیشرفت 

 طرح 
 تا پایان سال 

74 

اصالح و بهبود فرآیند 

حمل و نقل و ترانزیت 

 کاال

ایش ناوگان حمل و اجرای طرح پ

 نقل بین المللی
 وزارت راه و شهرسازی

اعضای شورای 

عالی راهبری 

 ترانزیت

 تا پایان سال  اجرای طرح 

75 

اصالح دستورالعمل جامع 

ساماندهی شناورها و انضباط 

 دریایی بخشی به ترددهای

 سازمان بنادر و دریانوردی  

مرزبانی  

فراجا)دریابانی(، 

وزارت کشور ، 

سازمان شیالت 

 ایران و واجا

اصالح 

 دستورالعمل 
 تا پایان سال

76 

ایجاد سازوکارهای پیشگیری از 

حمل و نقل کاالی قاچاق از طریق 

 رویه پستی

وزارت ارتباطات و فناوری 

 اطالعات 
 گمرک ج.ا.ا 

تدوین و ابالغ 

 طرح
 شش ماه

77 

تدوین و ابالغ طرح پیشگیری از 

قاچاق کاال از طریق ترانزیت و 

می بر حمل و ارتقای نظارت سیست

 نقل و ترانزیت کاال 

ت راه و شهرسازی و وزار

 گمرک 
 واجا و فراجا

تدوین و ابالغ 

 طرح 
 تا پایان سال

71 

تکمیل طرح تجهیز محورهای 

 X-RAYمواصالتی به دستگاههای 

 جاده ای 

 وزارت اطالعات، فراجا 

وزارت راه و 

شهرسازی، 

سازمان برنامه و 

بودجه و وزارت 

 نیرو

تعداد 

-xدستگاههای 

ray  

 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

79 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

تنقیح، اصالح و 

همسو سازی 

قوانین، مقررات 

و فرآیندهای 

 حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرآیند 

حمل و نقل و ترانزیت 

 کاال

توسعه  و تکمیل اجرای طرح 

جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه 

(IFS ) 

وزارت راه و شهرسازی و 

 فراجا
 تا پایان سال  تعداد بارنامه  واجا  

11 
و برخورد با شناورهای ساماندهی 

 فاقد هویت 

سازمان بنادر و دریانوردی، 

 فراجا

سازمان شیالت 

ایران، وزارت 

 کشور، واجا 

 تا پایان سال  درصد اجرا

11 

شفاف  سازی و 

انضباط بخشی 

 به گردش کاال

تکمیل، استقرار، ارتقاء و 

بهره برداری از 

های الکترونیکی امانهس

مورد نیاز جهت نظارت 

بر فرآیند واردات و 

صادرات، حمل، نگهداری 

 و مبادله کاال 

تکمیل استقرار و بهره برداری از 

پنجره واحد کشاورزی و زیرسامانه 

های آن از جمله سامانه های 

قرنطینه و امنیت زیستی، پایش و 

مراقبت بیماری، ردیابی دام زنده، 

ت طیور، هویت دام، مدیریت صنع

پهنه بندی داده های کشاورزی، 

کنترل و پایش مواد کودی، 

مانیتورینگ آفت کش ها، دارو و 

مواد بیولوژیک، مجوزهای تجارت 

خارجی، بازارگاه و مدیریت و بهره 

 برداری و محل چوب آالت

 وزارت جهاد کشاورزی 
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

12 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

بهره برداری از سامانه های حوزه 

حمل و نقل )سامانه جامع حمل و 

نقل، سامانه حمل جاده ای، ریلی، 

هوایی، دریایی، خوشه حمل و نقل 

TUIX) 

 وزارت راه و شهرسازی 
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

13 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

شفاف  سازی و 

انضباط بخشی 

 به گردش کاال

تکمیل، استقرار، ارتقاء و 

بهره برداری از 

های الکترونیکی سامانه

مورد نیاز جهت نظارت 

بر فرآیند واردات و 

صادرات، حمل، نگهداری 

 و مبادله کاال 

تکمیل، اجراء، استقرار، توسعه و 

مانه های گمرکی بهره برداری از سا

و تکمیل تبادل اطالعات با سامانه 

نون مبارزه با قاچاق کاال و های قا

 ارز

 گمرک ج.ا.ا
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

14 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

بهره برداری از سامانه ردیابی و 

کنترل اصالت اقالم سالمت محور 

(TTAC ) 

رت بهداشت، درمان و وزا

 آموزش پزشکی 

دستگاههای عضو 

ستاد، سازمانهای 

 بیمه گر

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

15 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

 بهره برداری از سامانه نظارت و

 هدایت الکترونیکی بیمه )سنهاب( 

وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی )بیمه مرکزی(

 دستگاههای عضو

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال

16 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

بهره برداری از سامانه یکپارچه 

سازی و نظارت بر فرآیند تجارت 

)سامانه جامع تجارت( و زیرسامانه 

های آن )سامانه مجوزها، سامانه 

 شناسه کاال، شناسه رهگیری(

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

ی عضو دستگاهها

 ستاد 

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

17 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

شفاف  سازی و 

انضباط بخشی 

 به گردش کاال

تکمیل، استقرار، ارتقاء و 

بهره برداری از 

های الکترونیکی سامانه

مورد نیاز جهت نظارت 

بر فرآیند واردات و 

ی صادرات، حمل، نگهدار

 و مبادله کاال 

تکمیل استقرار و  بهره برداری از 

سامانه جامع انبارها و مراکز 

نگهداری کاالها و ایجاد زیر سامانه 

صدور قبض انبار و حواله های 

الکترونیکی انبار در سامانه جامع 

 انبارها

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

دستگاههای عضو 

 ستاد 

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

11 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

داری از سامانه یکپارچه بهره بر

 گارانتی 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

19 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

ز سامانه یکپارچه بهره برداری ا

 مدیریت بازرسی 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

دستگاههای عضو 

 ستاد 

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال 

91 
تکمیل استقرار و بهره برداری از 

 سامانه مقررات تجاری
 وزارت صمت 

دستگاههای 

 ذیربط

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 شش ماه



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

91 

ها اصالح سیاست

و بهبود 

فرآیندهای تجاری 

 و تولیدی

متناسب سازی 

ها، موانع هزینه

ای و هتعرف

ای غیرتعرفه

حوزه تجارت 

 فرامرزی

اصالح نظام تعیین نرخ 

سود بازرگانی کاالهای 

 در معرض قاچاق

تعیین تعرفه های موثر بر واردات 

همزمان با لحاظ نمودن افزایش 

 هزینه های قاچاق

 1اعضاء کمیسیون ماده 

آیین نامه صادرات و 

واردات ) صمت، اقتصاد، 

گمرک، اتاق بازرگانی، 

 و تعاون ( جهاد

بهداشت+بانک 

مرکزی+برنامه و 

 بودجه

تعدادتعرفه 

موثر تعیین 

 شده

 تا پایان سال

92 

بهرگیری از 

ظرفیت های 

 اجتماعی

توسعه مشارکت 

های مردمی و 

نهادهای 

غیردولتی و 

 عمومی 

ایجاد سازو کار الزم برای 

مدیریت یکپارچه و 

تقویت ارتباطات و 

 مشارکت های مردمی

دستورالعمل  تدوین و تصویب

اجرایی  مشارکت های مردمی در 

 پیشگیری از قاچاق کاال و ارز

 دبیرخانه ستاد

اعضاء کارگروه 

فرهنگی و 

اجتماعی + 

 تشکلها

تهیه و تصویب 

 دستورالعمل
 تا پایان سال

93 

توانمند سازی، ساماندهی، آموزش 

و توسعه مشارکتهای مردمی در امر 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز

تگاههای عضو ستاد + دس

تشکلهای مردمی، 

سازمانهای دولتی و غیر 

 دولتی

 دبیرخانه ستاد
تعداد برنامه و 

 اقدام

مستمر تا 

 پایان سال

ترویج باور عمومی  94

به مصرف کاالی 

کیفی ایرانی و 

تقبیح کاالی 

 قاچاق

تقویت مدیریت 

فرهنگی تقاضا و 

اصالح الگوی 

 مصرف

های تدوین سیاست

مصرف ترویج فرهنگ 

کاالی داخلی و کاهش 

تقاضای کاالهای خارجی 

 و قاچاق

نظارت بر اجرایی شدن مصوبه 

شورای عالی  147و  117جلسه 

انقالب فرهنگی و تهیه گزارش 

عملکرد دستگاههای مخاطب 

 موضوع این مصوبات

 دبیرخانه ستاد

دبیرخانه شورای 

عالی انقالب 

 فرهنگی

تعداد برنامه ها 

 و اقدامات

مستمر تا 

 ایان سالپ

95 

رصد و سنجش مستمر 

گرایش و نگرش مردم 

نسبت به تقاضای کاالی 

 خارجی، ایرانی و قاچاق

اجرای طرح نگرش سنجی 

مسئولین و ذینفعان نسبت به 

تقاضای کاالی ایرانی، خارجی و 

 قاچاق

 درصد اجراء دبیرخانه ستاد دستگاههای عضو ستاد
مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

96 

 یترویج باور عموم

به مصرف کاالی 

کیفی ایرانی و 

تقبیح کاالی 

 قاچاق

توسعه تبلیغات 

متناسب، 

هوشمندانه و 

 همه جانبه

ارتقاء ظرفیتهای بالقوه و 

بالفعل سازمان صدا و 

 سیما و مراکز استانها

استفاده از ظرفیتهای بند چ ماده 

قانون احکام دائمی برنامه های  37

توسعه کشور در جهت توسعه 

طالع رسانی و جریان فعالیتهای ا

 سازی

دبیرخانه ستاد + سازمان 

 صدا و سیما
- 

تعداد آثار و 

محتوای تولید 

 شده

مستمر تا 

 پایان سال

تدوین نقشه راه توسعه  97

تبلیغات هوشمندانه با 

تعیین  نقش و سهم هر 

یک از دستگاههای 

فرهنگی، آموزشی و 

 تبلیغی

تدوین و تصویب نقشه راه توسعه 

شمندانه با تعیین نقش تبلیغات هو

تگاههای و سهم هر یک از دس

 فرهنگی، آموزشی و تبلیغی

 دبیرخانه ستاد

اعضای کارگروه 

فرهنگی و 

اجتماعی + 

دستگاهها و 

سازمان های ذی 

 ربط

تهیه و تصویب 

 نقشه راه
 تا پایان سال

91 

تدوین، تصویب و ابالغ پیوستهای 

فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای برای 

پیشگیری و مقابله با  طرح های

 قاچاق کاالهای هدف

 دبیرخانه ستاد

های عضو  دستگاه

مدخل + و ذی

 هاتشکل

تعداد پیوست 

 های ابالغ شده
 تا پایان سال

99 

جریان سازی و اطالع 

رسانی هوشمند از آثار 

سوء و مضرات مصرف 

کاالی خارجی قاچاق در 

ابعاد اجتماعی فرهنگی و 

 اقتصادی

ظرفیت  فضای گیری از بهره

 در آن مجازی و توسعه فعالیت

های عضو ستاد و دستگاه

 دستگاههای ذیربط

اعضاء کارگروه 

فرهنگی و 

 اجتماعی 

تعداد سایتها، 

کانالها و شبکه 

های اجتماعی 

تحت پوشش 

 برنامه

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

111 

ترویج باور عمومی 

به مصرف کاالی 

کیفی ایرانی و 

تقبیح کاالی 

 قاچاق

سعه تبلیغات تو

متناسب، 

هوشمندانه و 

 همه جانبه

جریان سازی و اطالع 

رسانی هوشمند از آثار 

سوء و مضرات مصرف 

کاالی خارجی قاچاق در 

ابعاد اجتماعی فرهنگی و 

 اقتصادی

برگزاری رویدادهای فرهنگی و 

نوآورانه در حوزه تبلیغات 

 هوشمندانه

 - دبیرخانه ستاد
تعداد آثار و 

 محتوا
 سال تا پایان

111 

گیری از ظرفیت تبلیغی بهره

های مردم نهاد، ها )سازمانتشکل

 ها و ...(ها، انجمناتحادیه

های ها )سازمانتشکل

ها، مردم نهاد، اتحادیه

 ها و ...( انجمن

 دبیرخانه ستاد

تعداد 

ها/تعداد تشکل

 اقدام

مستمر تا 

 پایان سال

112 

گفتمان سازی 

به منظور ارزش 

ن تلقی شد

مصرف کاالی 

 ایرانی

جریان سازی برای عدم 

تفاخر مردم به ترجیح 

دادن خرید و مصرف 

های خارجی بر نشان

 داخلی

اطالع رسانی عمومی و ترویج 

مصرف کاالهای اصیل و مراکز 

 توزیع مجاز

های صمت، وزارتخانه

بهداشت و درمان، جهاد 

کشاورزی و گردشگری، 

صنایع دستی و میراث 

 فرهنگی

رهنگ و وزارت ف

ارشاد اسالمی، 

سازمان صدا و 

 سیما 

تعداد اقالم 

کاالیی و مراکز 

 معرفی شده

مستمر تا 

 پایان سال

113 

توسعه 

های ساختزیر

سازمانی و منابع 

 انسانی

یکپارچه سازی و 

شفافیت آمار و 

اطالعات حوزه 

 قاچاق کاال و ارز

ایجاد نظام جامع آماری 

 در حوزه قاچاق

ی آمار و ارسال ماهانه و فصل

اطالعات و گزارشات عملکردی 

حوزه فعالیت و آمارهای مرتبط با 

موضوع قاچاق ) با بهره گیری از 

دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع 

ماده  1بندی آمار و اطالعات تبصره 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  16

 ( به دبیرخانه ستاد

 رشتعداد گزا دبیرخانه ستاد دستگاههای عضو ستاد
مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

114 

توسعه 

های ساختزیر

سازمانی و منابع 

 انسانی

بازمهندسی و 

متناسب سازی 

ساختارهای 

سازمانی و 

مدیریتی مبارزه 

 با قاچاق

تقویت ساختار و 

تشکیالت کانون مرکزی 

مبارزه و ایجاد انسجام و 

اعمال مدیریت یکپارچه 

 در دستگاهها و رده ها

ی توسط ارائه گزارشهای فصل

دستگاههای عضو ستاد در خصوص 

میزان اجرای برنامه های مبارزه با 

مرتبط با هر  1411قاچاق کاال وارز 

 دستگاه به دبیرخانه ستاد

 تعداد گزارش دبیرخانه ستاد دستگاههای عضو ستاد
مستمر تا 

 پایان سال

115 

بازرسی مستمر و نظارت مداوم بر 

نحوه عملکرد کلیه دستگاههای ذی 

مدخل در امر مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز و ارائه گزارشات تخصصی در 

خصوص میزان اجرای برنامه های 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز توسط 

 دستگاههای عضو ستاد

 دستگاههای عضو ستاد

تعداد گزارشات 

تخصصی 

حاصل از 

بازرسیهای به 

 عمل آمده 

مستمر تا 

 پایان سال

صیانت از  116

ی سرمایه ها

انسانی، ارتقاء و 

ترویج سالمت 

 اداری

شناسایی و عدم 

بکارگیری و فعالیت 

عناصر آلوده در 

های مبارزه دستگاه

 کننده

شناسایی و عدم بکارگیری و 

ی هافعالیت عناصر آلوده در دستگاه

 مبارزه کننده

 تعداد پرونده دستگاههای عضو ، ستاد3های ماده دستگاه
مستمر تا 

 پایان سال

117 

توسعه آموزشهای 

تخصصی و کاربردی برای 

عناصر دست اندر کار 

 مبارزه

ه ها و کارگاه های برگزاری دور

 آموزشی تخصصی 
 دبیرخانه ستاد

دستگاههای عضو 

 ستاد
 تعداد دوره ها

مستمر تا 

 پایان سال

111 

دیپلماسی و 

ای تعامالت منطقه

 و بین المللی

ارتقاء دیپلماسی 

تجاری برای 

توسعه تجارت 

قانونی و کاهش 

 قاچاق

ایجاد ساز و کار تبادل 

های نامهموافقت

همکاریهای حقوقی و 

 قضایی

امکان سنجی انعقاد تفاهم نامه 

های مبارزه با قاچاق با کشورهای 

 پیرامون

وزارت خارجه+سازمان 

 توسعه تجارت+گمرک
 دستگاههای عضو

تعداد تفاهم 

 نامه

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

119 

دیپلماسی و 

ای الت منطقهتعام

 و بین المللی

ارتقاء دیپلماسی 

تجاری برای 

توسعه تجارت 

قانونی و کاهش 

 قاچاق

ایجاد ساز و کار تبادل 

های نامهموافقت

همکاریهای حقوقی و 

 قضایی

انعقاد تفاهم نامه های دو یا چند 

 جانبه با کشورهای همسایه

وزارت خارجه+سازمان 

 توسعه تجارت+گمرک
 دستگاههای عضو

اد تفاهم تعد

 نامه
 تا پایان سال

111 

ایجاد سازو کارهای الزم 

به منظور شکل گیری  

ای و وحدت رویه منطقه

بین المللی در حوزه 

 مبارزه با قاچاق

احصاء رویکردها و دغدغه های 

کشورهای محیط پیرامونی ایران در 

زمینه قاچاق و چگونگی مبارزه با 

 این پدیده

 ی عضودستگاهها وزارت امور خارجه
تعداد گزارشات 

 و اخبار ارسالی 

مستمر تا 

 پایان سال

111 

بازدید های میدانی از گمرکات و 

مناطق مرزی با تاکید بر کشورهای 

 محیط همسایگی

 تعداد بازدیدها دستگاههای عضو وزارت امور خارجه+ گمرک
مستمر تا 

 پایان سال

112 

برگزاری نشستهای تخصصی با 

مبارزه با قاچاق مقامات گمرکی و 

 کشورهای همسایه

وزارت خارجه، سازمان 

 توسعه تجارت
 دستگاههای عضو

ا هتعداد نشست

همکاری 

 مشترک

مستمر تا 

  پایان سال

113 

در دستور کار قرار دادن بحث 

قاچاق و مبارزه با آن توسط رایزن 

های بازرگانی ایران در کشورهای 

همسایه و ارائه گزارش توسط 

سعه تجارت به ستاد سازمان تو

 مرکزی مبارزه با قاچاق

سازمان توسعه تجارت و 

 وزارت امورخارجه
 دستگاههای عضو

تعداد گزارشات 

 و اخبار

مستمر تا 

 پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

114 

دیپلماسی و 

ای تعامالت منطقه

 و بین المللی

ارتقاء دیپلماسی 

تجاری برای 

توسعه تجارت 

قانونی و کاهش 

 قاچاق

زم ایجاد سازو کارهای ال

به منظور شکل گیری  

ای و وحدت رویه منطقه

بین المللی در حوزه 

 مبارزه با قاچاق

فعال نمودن میزهای مربوط به 

کشورهای)افغانستان، پاکستان، 

ترکیه و امارات متحده عربی ( در 

وزارت خارجه و گسترش تعامالت 

این میزها با ستاد مرکزی مبارزه با 

 قاچاق کاال و ارز

 دستگاههای عضو ارجهوزارت امور خ

تعداد نشست 

های میان 

 دستگاهی

مستمر تا 

 پایان سال

115 

رصد و قطع 

جریان مالی 

 قاچاق

رصد، کنترل و 

شفاف سازی 

 مبادالت ارزی

ارتقاء ساز و کارهای  

مدیریت، شفاف سازی و 

نظارت بر منابع، 

 تخصیص و مصارف ارزی

بازرسی های دوره ای و موردی از 

 دارای مجوز         عملکرد صرافی های
 بانک مرکزی 

فراجا، واجا ، 

سازمان اطالعات 

 سپاه

تعداد بازرسی 

 به عمل آمده

مستمر تا 

 پایان سال

116 

تدوین و اجرای طرح اختصاص 

یارانه ارز ترجیحی دارو و تجهیزات 

 کننده نهاییپزشکی به مصرف

وزارت بهداشت، بانک  

 مرکزی

سازمان های بیمه 

رنامه گر، سازمان ب

 و بودجه

 تا پایان سال اجرای طرح

117 
بازنگری، اصالح و 

ها و بروزرسانی سیاست

مقررات ارزی و ایجاد 

وحدت رویه در 

 تصمیمات ارزی

اصالح فرآیند رسیدگی به پرونده 

های عدم رفع تعهد ارزی وارد 

 کنندگان

بانک مرکزی و سازمان  

 تعزیرات حکومتی

گمرک + صمت + 

 جهاد کشاورزی +

 بهداشت

میزان کاهش  

تعهدات ایفا 

نشده منقضی 

 شده

مستمر تا 

 پایان سال

111 

بازبینی ضوابط  و مقررات ) 

مجموعه مقررات ارزی( و صدور 

های عمومی ها و نامهبخشنامه

تکمیلی با امعان نظر به شرایط 

 اقتصادی، پولی و ارزی کشور

 دستگاههای عضو بانک مرکزی
تعداد ضوابط 

 دهبازبینی ش
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

119 

رصد و قطع 

جریان مالی 

 قاچاق

رصد، کنترل و 

شفاف سازی 

 مبادالت ارزی

بهبود فرآیند و ارتقاء ساز 

و کارهای بازگردانی ارز 

حاصل از صادرات به 

 چرخه اقتصاد

بهبود، شفاف سازی و تسهیل 

فرآیند تخصیص و تأمین ارز مورد 

 نیاز تجارت رسمی

 بانک مرکزی ج.ا.ا

صمت +  وزارت

وزارت جهاد + 

 وزارت بهداشت 

میزان ارز 

تخصیصی و 

 تأمین شده 

 تا پایان سال

121 
بهبود فرآیند و ارتقاء نظارت بر رفع 

 تعهدات ارزی
 بانک مرکزی ج.ا.ا

وزارت صمت + 

 واجا +تعزیرات
 تا پایان سال تعداد پرونده ها

121 
شفاف سازی و نظارت بر فرآیند 

 امبادله رمزارزش ه
 بانک مرکزی ج.ا.ا

وزارت اقتصاد + 

 واجا  

میزان 

 رمزارزشها
 تا پایان سال

122 

تکمیل استقرار و توسعه 

بهره برداری از 

 های ارزیسامانه

ارتقاء و تکمیل سامانه جامع ارزی 

در زمینه تخصیص ارز مطابق با 

نیازمندیهای اعالمی توسط حوزه 

 های کسب و کاری در بانک مرکزی

 زیبانک مرک
دستگاههای عضو 

 ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال

123 

تکمیل اجراء، استقرار، توسعه و 

بهره برداری از سامانه های ارزی 

، سماصا، 2)پرتال ارزی، سنا

، نیما، ارز همراه ITRSسمتاک، 

اهی ثبت آماری مسافر، ناخدا، گو

 )تخصیص ارز و ...(

 بانک مرکزی ج.ا.ا

 وزارت صمت،  

گمرک ج.ا.ا ، 

 واجا+ ستاد

درصد پیشرفت 

 سامانه 
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

124 

رصد و قطع 

جریان مالی 

 قاچاق

رصد، کنترل و 

شفاف سازی 

 مبادالت ارزی

ها و شناسایی شیوه

بسترهای ایجاد ساز و 

کارهای جلوگیری از 

خروج غیر قانونی 

 )قاچاق( ارز از کشور

پایش برخط ارز حاصل از صادرات 

 به کشور 
 گمرک بانک مرکزی، صمت  

میزان افزایش 

بازگشت ارز 

حاصل از 

 صادرات

مستمر تا 

 پایان سال

125 

دستورالعمل اجرایی ضوابط »تدوین 

ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق 

با هدف « بهادار بی نام همراه مسافر

ضابطه مند نمودن خروج ارز از 

 کشور

 بانک مرکزی 

وزارت اقتصاد، 

 واجا،گمرک و

 بانک ملی 

درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال

126 

ایجاد سازوکارهای الزم برای کنترل 

و نظارت بر حواله های ارزی جهت 

جلوگیری از خروج غیرمجاز ارز و 

 سرمایه از کشور

وزارت صمت + بانک 

 مرکزی ج.ا.ا

واجا + وزارت 

 اقتصاد

میزان حواله ها 

و خروج 

 سرمایه

 تا پایان سال

127 

ایجاد  سازوکار رصد، پایش و 

کنترل معامالت مشکوک و جریان 

مالی قاچاق در شبکه بانکی و 

اعتباری بویژه در -مؤسسات مالی

مبادالت مالی تجار، صرافی ها و 

بانک های مستقر و فعال در مناطق 

 مرزی و آلوده به قاچاق

واجا + بانک مرکزی 

 +وزارت اقتصاد

اطالعات سپاه + 

 فراجا 

میزان  تعداد و

معامالت 

 مشکوک

 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

121 

مدیریت موثر 

 مرزها

پوشش خألهای 

مرزی و کنترل 

 مبادی غیر مجاز

اجرای طرح های کنترل 

مؤثر نرم افزاری 

والکترونیکی خأل های  

 مرزی و مبادی غیر مجاز

انسداد و کنترل مؤثر خأل ها و 

کاالی محورهای ورود و خروج 

 قاچاق در نقاط آلوده مرزی 

وزارت کشور، ستاد کل 

نیرو های مسلح، واجا، 

 فراجا

سازمان برنامه 

 بودجه

تعداد خألهای 

 مسدود شده
 تا پایان سال

129 

ایجاد ساز و کار کنترل و 

نظارت بر خورهای غیر 

 مجاز

ایجاد و راه اندازی بانک اطالعاتی 

 جغرافیای کاالی قاچاق

وزارت کشور+ستاد کل 

 نیروهای مسلح+فراجا+واجا

سازمان برنامه و 

 بودجه

درصد اجراء 

 برنامه
 تا پایان سال

131 
توسعه فعالیت 

های اقتصادی و 

اجتماعی با 

هدف  تقویت 

معیشت پایدار 

 مرزنشینان

 

توسعه امنیت پایدار 

مناطق مرزی با هدف 

تقویت معیشت 

مرزنشینان و توسعه  

فعالیتهای اقتصادی 

 مناطق مرزی هدف

های ایجاد تدوین برنامه ها و طرح 

اشتغال پایدار برای کولبران و 

مرزنشینان استان های سیستان و 

تان، کرمانشاه و بلوچستان، کردس

 آذربایجان غربی 

وزارت کشور، سازمان 

برنامه و بودجه و وزارت 

 کار

وزارت اطالعات،  

وزارت صمت، 

وزارت جهاد 

 کشاورزی 

تعداد اشتغال 

 ایجاد شده
 تا پایان سال

131 

کامل طرح رزاق در استان  اجرای

سیستان و بلوچستان با استفاده از 

ظرفیتهای ستادکل نیروهای مسلح 

 و شورای امنیت کشور

شرکت ملی پخش فرآورده 

های نفتی + وزارت کشور 

+ سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی

- 
میزان سوخت 

 تخصیصی
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

132 

مدیریت موثر 

 مرزها

توسعه فعالیت 

ی و های اقتصاد

اجتماعی با 

هدف  تقویت 

معیشت پایدار 

 مرزنشینان

توسعه امنیت پایدار 

مناطق مرزی با هدف 

تقویت معیشت 

مرزنشینان و توسعه  

فعالیتهای اقتصادی 

 مناطق مرزی هدف

تهیه الیحه توسعه و امنیت پایدار 

مناطق مرزی با هدف تقویت 

معیشت مرزنشینان و توسعه 

 زیفعالیتهای اقتصادی مناطق مر

 وزرات کشور 

واجا + وزارت 

تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی و فراجا

تهیه و ارسال 

 الیحه به دولت 
 تا پایان سال

133 

ساماندهی و 

مدیریت 

هوشمندانه 

 مبادالت مرزی

اصالح و بهبود فرآیند 

واردات کاال از طریق 

شناورهای سنتی زیر 

 تن )ملوانی( 511

 اجرای آیین نامه جامع ساماندهی و

نظارت بر واردات کاال از طریق 

شناورهای سنتی با ظرفیت حداکثر 

تن ناخالص و ملوانی )ته  511

 لنجی(

گمرک، سازمان بنادر، 

فراجا، وزارت صمت، واجا و 

 وزارت کشور

سازمان برنامه و 

بودجه کشور و 

وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی

 -واردات رسمی

 میزان قاچاق
 تا پایان سال

134 
سازی مدیریت و  بهینه

فعالیت بازار چه های 

مرزی در راستای رونق 

تجارت و ارتقائ معیشت 

 مرز نشینان  

ساماندهی و نظارت بر واردات کاال 

عاونی های مرزنشینان و از طریق ت

  پیله وری 

وزارت کشور ، وزارت 

 صمت، گمرک
 واجا و فراجا 

درصد اجرای 

 طرح
 تا پایان سال

135 
چه بازار سازیلو فعا ساماندهی

 های مرزی

وزارت کشور ، وزارت 

 صمت، گمرک
 واجا و فراجا 

درصد اجرای 

 طرح
 تا پایان سال

136 

اصالح و بهبود فرآیند 

واردات کاال از طریق 

 های موقت مرزیبازارچه

اجرای آیین نامه جامع ساماندهی و 

دالت تجاری فعاالن نظارت بر مبا

 مرزی )کولبری(

 ت کشورگمرک+فراجا+وزار
واجا+ستاد کل 

 نیروهای مسلح

کاهش سهم 

 قاچاق
 تا پایان سال

137 

ایجاد ساز و کارهای 

استقرار و فعالیت نیروی 

انتظامی در مبادی 

 رسمی

بهبود فرآیند و کیفیت استقرار 

پلیس امنیت اقتصادی در مبادی 

 رسمی هوایی، دریایی، زمینی

وزارت 

کشور+فراجا+گمرک+وزارت 

 یراه و شهر ساز

شورای عالی 

امنیت ملی+ستاد 

کل نیروهای 

 مسلح

تعداد گمرکاتی 

که فراجا نیز در 

آنها مستقر می 

 باشند.

 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

131 

مدیریت موثر 

 مرزها

کاهش آسیب 

پذیری مبادی 

رسمی ورود و 

 خروج کاال

اعمال مدیریت یکپارچه 

 و هماهنگ مرزی

اجرای طرح جامع ساماندهی و 

ه و تجهیز محوطه های تخلی

بارگیری و رفع معایب و نواقص 

رزی باشماق، پایانه های م

 پرویزخان و بازرگان 

گمرک+وزارت راه و 

 شهرسازی

وزارت کشور+ 

 فراجا
 تا پایان سال تعداد پایانه

139 

تقویت و تجهیز مبادی 

رسمی به دستگاههای 

 کنترلی پیشرفته

اسکن  نظام جامع»تصویب و ابالغ 

 « ری)پویش( محموله های تجا

گمرک ج.ا.ا ، وزارت  

 اطالعات

فراجا، وزارت راه  

 وشهرسازی 
 تا پایان سال ابالغ نظام نامه 

141 

تکمیل طرح تجهیز گمرکات کشور 

به دستگاه ایکس ری با اولویت 

از ظرفیتهای شرکتهای  استفاده

 دانش بنیان

وزارت اقتصاد+وزارت راه و 

 شهرسازی
 وزارت کشور

درصد مبادی 

 مجهز به

دستگاههای 

کنترلی 

 پیشرفته

 تا پایان سال

141 

ساماندهی و تجهیز بنادر 

 تجاری کوچک

اجرای طرح ساماندهی بنادر 

 کوچک نوار ساحلی جنوب کشور 
 تا پایان سال اجرای طرح  گمرک ج.ا.ا   سازمان بنادر و دریانوردی

142 

اصالح دستورالعمل جامع 

و تکمیل بنادر و ساماندهی، تجهیز 

 اسکله های کشور 

وزارت راه و شهرسازی ) 

سازمان بنادر و دریانوردی 

) 

فراجا ) دریابانی (، 

سازمان برنامه و 

بودجه، وزارت 

نفت، سازمان 

 شیالت

اصالح 

 دستورالعمل 
 تا پایان سال

143 

شناسایی و حذف 

بسترهای شکل گیری 

قاچاق از مناطق آزاد و 

 ویژه

 اجرای برنامه جامع پیشگیری از

قاچاق کاال و ارز از مناطق آزاد 

صنعتی و ویژه اقتصادی در -تجاری

 دولت سیزدهم

دبیرخانه شورای عالی 

صنعتی -مناطق آزاد تجاری

 و ویژه اقتصادی

وزارت اطالعات،  

گمرک + صمت+ 

 بانک مرکزی

درصد اجرای 

 برنامه
 تا پایان سال



 ر یف
ماضاع/ اولایه 

 راا ر ت
 واقد ایکار میرت ل،اار براام  ک اقدام اکا اد / راا ر 

ااخص 
 ک،یش

ب،دت زمار
 ااریزنمالیه

144 

مدیریت موثر 

 مرزها

کاهش آسیب 

پذیری مبادی 

و  رسمی ورود

 خروج کاال

شناسایی و حذف 

ها، شگردها و شیوه

بسترهای قاچاق از 

 مبادی رسمی

شناسایی و حدف شیوه ها، شگردها 

و بسترهای قاچاق از مرزهای 

 رسمی زمینی، هوایی و دریایی

گمرک+فراجا+وزارت 

اطالعات + سازمان 

 اطالعات سپاه

دستگاههای عضو 

 ستاد

تعداد شیوه ها 

و شگردهای 

 هشناسایی شد

مستمر تا 

 پایان سال

145 

ساماندهی و نظارت بر ورود کاالی 

همراه مسافر در پایانه های مرزی، 

فرودگاههای بین المللی و مناطق 

 آزاد تجاری به سرزمین اصلی

 گمرک ج.ا.ا

وزارت راه و  

شهرسازی + فراجا 

+ واجا + 

سازمانهای مناطق 

 آزاد

میزان کاالی 

 مسافری
 تا پایان سال

 


