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 فصل اول

 :وضعیت قاچاق کاال در فضای مجازی 
های مستلزم رصد و پایش مستمر برنامهسیال و متغیر،  اقتصادییک ناهنجاری به عنوان قاچاق کاال و ارز مقابله با پیشگیری و 

جرای ا شناسیآسیبو  رصدبر اساس ست. ریزی متناسب با آخرین وضعیت گردش کاال و ارز اگذاری و برنامهو سیاستاجرایی 

های عضو، تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز و دستگاه ستاد در مجموعهپیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز های ابالغی برنامه

شده و سودجویان اقدام ن منجر قاچاق در این فضا عاملینو افزایش ریسک فعل قاچاق در فضای حقیقی، به محدودیت فعالیت 

کاالی قاچاق از عرضه  در گذشتهکه طورینمایند. بهن از طریق فضای مجازی میبه انتقال کاالهای قاچاق به انبارها و توزیع آ

یشتری بسهولت  اکاالهای ممنوعه و قاچاق بو توزیع توسعه فضای مجازی، تبلیغ  با اماافتاد ندرت اتفاق میطریق فضای مجازی به

محصوالت،  و سریع کاال، امکان عرضه مستقیمعوامل متعددی همچون سهولت و سرعت باال در مبادله پول و  شود.انجام می

های موجود در فضای مجازی و عدم تفکیک های نوین تأمین کاال و همچنین نابسامانیبه شیوه جوامعتوسعه یافتگی و گرایش 

غیرمجاز و قاچاق در فضای مجازی  های، به افزایش فعالیتبخشی به تجارت کاال در این فضاها در نظمو تبیین وظایف دستگاه

مرکزی مبارزه با ستاد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  3استناد ماده  بهشده و شناسی انجامبر اساس آسیب منجر شده است.

پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز در  دستورالعمل تدوینجایگاه و وظایف قانونی خود، اقدام به  بر حسبقاچاق کاال و ارز، 

 .ابالغ خواهد شد اعضاء اصلی به منظور اجرا به تمامی دستگاه های متولی فضای مجازی نموده که پس از تصویب در جلسه

کنترل و  مجازی تا حد قابل توجهی و فروش کاالی قاچاق در فضایخرید اجرای این دستورالعمل، عرضه، با رود میانتظار 

     .کاهش یابد

 در فضای مجازی: کاال و ارز مبادلهبه  گرایشاصلی  علل
 سهولت و سرعت باال در مبادله (1

 در هر زمان و هر مکانو پرداخت آسان  دیامکان خر (2

 ریسک پایین عرضه غیرقانونی کاال در فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی (3

 ممنوعه قاچاق یو فروش کاالها غیسهولت تبل (4

 یقانون ندیفرا یمجاز مشروط بدون ط یکاالها امکان مبادله (5

 تر نسبت به بازارنییپا یها متیقامکان ارائه  (6

 یاجتماع یهادر شبکه داریاعتماد خر جلب (7

 درجه شفافیت پایین و پیچیدگی فرایند رصد مسیر عرضه کاالهای قاچاق در فضای مجازی (8

 امکان تغییر هویت آسان مجرمین در فضای مجازی (9

 :هاآسیبها و چالش
های متولی به این نوع از دستگاهکافی دهنده عدم توجه شوواهد و قرائن موجود در این حوزه از مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشوان  

دقیق  ریزیکه نیاز است با برنامهشرح ذیل منجر شده ناپذیر بههایی جبرانیبها و آسمبارزه است که به رشد و گسترش چالش

 د.نها مرتفع گردشو منسجم این چال

های ( توسط دستگاهدارای اولویت و سالمت محور)به ویژه کاالهای  نظارت بر تبلیغ، عرضه و فروش کاالی قاچاقکافی نبودن  (1

 متولی

 های متقاضیبرای درگاه یکینماد اعتماد الکترون یدر اعطا نبودن نظارت یکاف (2
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 یمتول یهاالزم دستگاه یو همکار یهماهنگ کافی نبودن (3

  یافتگی جرم عرضه کاالی قاچاق در فضای مجازیسازمان (4

  یدر مبادالت مال تیعدم شفاف بانکی و واسط یهادرگاه قیاز طرامکان پرداخت آسان  (5

 ینظارت کاف ... بدونکاالرسان و  یهاشرکت ،قاچاق توسط پست یوانتقال کاالهانقل (6

 قاچاق یکاالها برایاران زگمهیب یتوسط برخ ایمهیبپوشش  (7

 )بیشتر از طریق ماهواره( های خارجیتبلیغات اغواکننده و پوشش رسانه (8

 های متولی به تناسب شرایط موجود و پیش روساختار مناسب در دستگاه کافی نبودن (9

 در فضای مجازی قاچاق یشگردها عیسر رییتغ (11

 راهبردها و اولویت ها: 
 هوشمندانههای مرتبط در مبارزه افزایی و هماهنگی دستگاههم (1

 سازی گردش کاال در فضای مجازیشفاف (2

 سازی مبادالت مالی این حوزهی و شفافبانک یهانترل تراکنشک (3

 ها و عاملین اصلی با هدف افزایش ریسک قاچاقشناخت و برخورد با سرشبکه (4

  نظارت بر زنجیره توزیع (5

  یمجاز یقاچاق در فضامبارزه با  یدر راستا هاها و تشکل، انجمناصناف تیاز ظرف یریگبهره (6

 دهی و عدم خرید کاالی قاچاقکنندگان برای شناسایی، تشخیص، چگونگی گزارشسازی مصرفآشنایی و فرهنگ (7

 قانونی فعال در فضای مجازی برای ممنوعیت خرید از واحد های غیرمجاز وکارهایکسبتقویت و ترغیب  (8

 فضای مجازی اعتماد الکترونیکی دروکارهای قانونی دارای نماد کسبنظارت بر فعالیت  (9

 های نظارتی و تخصصیمجوز توسط دستگاه فاقد کارهای فضای مجازیونظارت بر کسب (11

 های پرداخت، لغو یا تعلیق اینماد و مجوز اتحادیه صنفیبرخورد و مسدودسازی تارنماهای متخلف، مسدودسازی درگاه (11

 قوانین و اسناد باالدستی:
 دستورالعمل از قوانین، مقررات و اسناد باالدستی زیر در محل مربوط استفاده گردیده و به آن استناد شده است:تدوین این در

 های کلی نظامالعالی( و سیاستفرامین رهبر معظم انقالب )مدظله (1

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (2

 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (3

 ایقانون جرائم رایانه (4

 قانون تجارت الکترونیکی (5

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (6

 قانون تعزیرات حکومتی (7

 قانون نظام صنفی (8

 کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف (9

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت (11

 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (11

 نامه اجرایی آنقانون مبارزه با پولشویی و آیین  (12

 مصوبات شورای عالی فضای مجازی (13

)موضوع  و بازاریابی شبکه ای افراد صنفی در فضای مجازی فعالیت و نحوه نظارت بر مجوز صدورچگونگی آیین نامه اجرایی  (14

  قانون نظام صنفی( 87تبصره ماده و  12، 2مواد 
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 کسب و کارهای اینترنتیدستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت  (15

 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 14آئین نامه اجرایی ماده  (16

  

 دومفصل 

 
 :و اصطالحات تعاریف 

 د:نکار می روه مشروح مربوط ب معانی در عبارات و اصطالحات زیر دستورالعملدر این  -1 هماد

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قانون: -1/1

ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد  قاچاق کاال و -2/1

تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از  و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات

 کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

اجتماعی،  ها یا فضای مجازی از قبیل شبکهعرضه یا فروش کاالی قاچاق از طریق رسانههرگونه مصادیق مجرمانه:  -3/1

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز( 18ماده  1.)موضوع تبصره تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ستاد: -4/1

قانون مبارزه با قاچاق کاال  3بر اساس ماده  اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصلی ستاد: اعضای -5/1

 و ارز

 قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کاال و ارز در سطح عرضه قرارگاه: -6/1

 دبیرخانه قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کاال و ارز در سطح عرضه دبیرخانه قرارگاه: -7/1

 کمیته رصد و پایش کاال و ارز قاچاق در فضای مجازی کمیته رصد: -8/1

 قانون مجازات اسالمی( 751) موضوع ماده کارگروه تعیین مصادیق: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه -9/1

 وه ساماندهی خدمات پیامک ارزش افزوده و پیامک انبوهکارگر کارگروه ساماندهی: -11/1

 وزارت اطالعات واجا: -11/1

 سازمان اطالعات سپاه :اطالعات سازمان -12/1

 وزرات صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت: -13/1

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت: -14/1

 وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد: -15/1

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت ارشاد: -16/1

 وری اطالعاتوزارت ارتباطات و فنا وزارت ارتباطات: -17/1

 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد: -18/1

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران صدا و سیما: -19/1

 انتظامی جمهوری اسالمی ایران فرماندهی کل: فراجا -21/1

 : دادستانی کل کشوردادستانی -21/1

 سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات: -22/1

 کنندگان و تولیدکنندگانمصرفاز سازمان حمایت  سازمان حمایت: -23/1

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مرکز توسعه: -24/1

 اتاق اصناف ایران اتاق اصناف: -25/1
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 قانون نظام صنفی( 5)موضوع ماده  صنفی که اجازه قانونی صدور پروانه کسبهای هریک از اتحادیه اتحادیه صنفی: -26/1

 برای فعالیت در فضای مجازی را داشته باشند

 شرکت ملی پست ایران شرکت پست: -27/1

 کشور  اصنافدبیرخانه هیأت عالی نظارت بر  هیأت عالی نظارت:دبیرخانه  -28/1

اسالمی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و  جمهوریهای بانک مرکزی سامانه های پرداخت بانک مرکزی:سامانه -29/1

  .پذیردهای الکترونیکی خرد و کالن در نظام بانکداری از طریق آنها انجام میکه پرداخت شاپرک

یند آدر چهارچوب الزامات، ضوابط و فر شده وفق قوانین جمهوری اسالمی ایران کهشخص حقوقی ثبت یار:پرداخت -31/1

های شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکتیاران و پذیرندگان پشتیبانیپرداخت اجرایی فعالیت

  .کنددهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت میارایه

پایانه فروش مجازی که امکان پرداخت غیرحضوری مبتنی بر کارت را از طریق اینترنت  درگاه پرداخت مجازی: -31/1

 کند.میایجاد 

توسط مرکز توسعه طبق قانون تجارت الکترونیکی و به استناد اساسنامه  کهمجوزی است  :ینماد اعتماد الکترونیک -32/1

ها های( تجارت الکترونیکی کشور، با هدف احراز هویت و صالحیت آنهای )سایتخود به منظور ساماندهی فعالیت ایستگاه

 گردد.در قالب نشان اعطا می

وکار اعم از مجازی و غیرمجازی مجوزهای قانونی که طبق قوانین و مقررات برای فعالیت در هر حوزه کسب مجوز: -33/1

  و غیره دوزارت ارشا، مجوز بهداشتوزارت پروانه کسب، مجوز  :ربط اخذ شود؛ مانندالزم است از مراجع ذی

رنت در بستر اینت خود کاال یا ارائه خدمت فروش، خرید و وکاری است که اقدام به عرضه: کسباینترنتی وکارکسب -34/1

 نمایدمی

امکان عرضه کاال یا ارائه خدمت توسط اشخاص است که  وکار اینترنتیکسب نوعی از :(Platform)اینترنتی سکو -35/1

 و ... جستجو، موتورهای (Marketplace)ها های درج آگهی، بازارگاه؛ مانند سایتنمایددیگر را در بستر خود فراهم می

تجاری،  تیاست که بنا به اهل یعبارت از شخص ،یکیقانون تجارت الکترون 2ماده  (ع)مطابق با بند  کننده:تأمین -36/1

 کند.یم تدر فضای مجازی فعالی ایحرفه ای یصنف

که به منظوری جز تجارت  ی استعبارت از شخص ،یکیقانون تجارت الکترون 2ماده  )س(مطابق با بند  کننده:مصرف -37/1

 کند.اقدام به دریافت کاال یا خدمت میای شغل حرفه ای
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 سوم فصل 
 :پیشگیری

ه بر ، عالوو سکوهای اینترنتی موظفند وکارها کسبکلیه خرید و فروش کاالهای قاچاق، عرضه، به منظور جلوگیری از  -2 ماده

نسبت به دریافت نماد اعتماد برای مشمولین قانون نظام صنفی، پروانه کسب از جمله  ،حسب مورد اخذ مجوزهای خاص

 .اقدام نمایند الکترونیکی

 ایهامانسمتقاضی را بر اساس استعالم مجوزهای خاص موظف است قبل از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی،  مرکز توسعه -تبصره

یق اعم از تعلیق، ابطال، رفع تعل ،تغییر وضعیت پس از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز ونماید احراز  ربطاز مراجع قانونی ذی

اص خو برخط مجوز سامانه ایموظفند استعالم مراجع قانونی ذیربط  .کندرفع ابطال آن را در نماد اعتماد الکترونیکی اعمال  یا

 را برای مرکز توسعه فراهم نمایند. آن رسانی تغییر وضعیتو همچنین وب سرویس اطالع

 وکارهای اینترنتیبه کسب ارائه درگاه پرداخت مجازی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، موظف استبانک مرکزی  -3ماده 

پذیر نموده و در دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان دارندگانرا صرفاً برای  هااریهای خدمات پرداخت و پرداختتوسط شرکت

اخت های پردهمچنین درگاهو  رخط از ادامه خدمت جلوگیری نمایدتعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت بابطال و یا صورت 

م به دریافت نماد اعتماد اند را ظرف مدت سه ماه ملزگردیدهنماد اعتماد الکترونیکی ارائه مجازی که پیش از این بدون داشتن 

 ها جلوگیری نماید. نموده و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آن

رسانی سرویس اطالع و برخط نماد اعتماد الکترونیکی و همچنین وب سامانه ایاستعالم مرکز توسعه موظف است امکان  -تبصره

 فراهم نماید.بانک مرکزی تغییر وضعیت آن را برای 

بر اساس ، و بازارگاه های اینترنتی و تأمین کاالی فروشگاه ها اطالعات انبارها و مراکز نگهداری و ثبت کنترل،نظارت -4 ماده

  اعمال خواهد شد. ،قانون مبارزه باقاچاق کاال و ارز 6و  5آیین نامه اجرایی مواد  25و  24مقررات موضوع مواد 

د پنجره واح"موظف است های تجارت الکترونیکی، مرکز توسعهفرایند نظارت بر افزایش و سازیبه منظور یکپارچه -5ماده 

نماد اعتماد  تمدید و صدور" ،"فرایندهای احراز مشتریان تجارت الکترونیکی )اِمتا("را مشتمل بر "تجارت الکترونیکی

 بر کسب نظارت یکپارچه" ،"درخواست حمل کاال و تحویل در محل"، "مجازیدرخواست خدمت درگاه پرداخت " ،"الکترونیکی

 ایجاد نماید. را ،"کنندگانیدگی برخط به شکایت مصرفثبت و رس" و "وکارها

ربط از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، های ذیدستگاه -تبصره

 و برخط اقالم اطالعاتی پایه فراهم نمایند. سامانه ایهای الزم را به منظور استعالم و ... موظفند دسترسی شرکت پست

د، در کنندگان خودهندگان یا تأمینسکوهای اینترنتی موظفند با استفاده از زیرسامانه اِمتا عالوه بر احراز هویت آگهی -6ماده 

ها اجازه به آنقانونی  مجوزکنندگان صرفاً در صورت داشتن و همچنین تأمیناه دهندگان بیش از سه مورد در مآگهیمورد 

 فعالیت دهند.

 د.فراهم نمایرا  متقاضی اینترنتی وکارهایمرکز توسعه موظف است دسترسی الزم به زیرسامانه اِمتا برای کسب -تبصره

 های اینترنتی ووکارکسبفعالیت مرکز توسعه موظف است زیرسامانه یکپارچه نظارت را به منظور اعمال نظارت بر  -7ماده 

 ایجاد نموده و های کاشف قاچاقمتولی مجوزهای خاص و دستگاه هایلکترونیکی توسط دستگاهنماد اعتماد ا امکان درج اخطار

 را فراهم نماید. های مذکوردسترسی دستگاه

وکارهای اینترنتی در حیطه وظایف و کسب فعالیت موظفند نسبت به اعمال نظارت بر های مذکورهر یک از دستگاه -تبصره

ف لوکارهای متخبرای کسب طبق دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکیاقدام و اخطارهای الزم را اختیارات قانونی خود 

 درج نمایند.

 ،مایت و سازمان تعزیراتسازمان ح، اتاق اصناف ،ت عالی نظارتدبیرخانه هیأبا همکاری  ستمرکز توسعه موظف ا -8ماده 

 عجحسب مورد ارجاع به مراو کنندگان ای ایجاد نماید که امکان ثبت شکایت توسط مصرفگونهزیرسامانه ثبت شکایات را به

 فراهم نماید. را پیش بینی می شوددر مرکز توسعه که  1دستورالعمل موضوع تبصره  سازوکاریا تعیین تکلیف توسط ذیصالح 



 
 
7 

 

حمایت و سازمان ، اتاق اصناف ،ت عالی نظارتدبیرخانه هیأ با همکاریمرکز توسعه توسط  این مادهدستورالعمل  -1تبصره 

 تدوین و ابالغ خواهد شد.سازمان تعزیرات 

احراز  استعالم تراکنش پرداخت را جهت امکان ،در چارچوب قوانین و مقررات مربوطموظف است بانک مرکزی  -2تبصره 

  .فراهم نماید مرکز توسعهبرای  ،وکارهای اینترنتیصحت شکایت از کسب

 ،ترنتیوکارهای اینکنندگان به کسبتقویت اعتماد مصرف و کاال و ارز ارزیابی مخاطره قاچاق ارتقای شفافیت و به منظور -9ماده 

آن مرکز ط که توس یدستورالعمل وکارهای اینترنتی بر اساسکسب سنجیو اعتبار بندیرتبهنسبت به  موظف است مرکز توسعه

و ستاد تدوین خواهد شد، اقدام و نتیجه آن را در قالب رتبه  ، دادستانیفراجا ،اطالعات سازمان با همکاری بانک مرکزی، واجا،

 اعتماد ذیل نماد اعتماد الکترونیکی نمایش دهد.

ی، های نماد اعتماد الکترونیکمرکز توسعه موظف است ارتباط برخط پنجره واحد تجارت الکترونیکی از جمله زیرسامانه -11ماده 

ن را در اختیار آ سامانه مذکور ی و مبارزه با کاالی قاچاق برقرار نموده و اطالعات مورد نیازسامانه شناسای نظارت و شکایت را با

 قرار دهد.

تقای سطح آگاهی و آموزش در راستای پیشگیری از مبادالت کاال و ارز قاچاق و تخلفات مرتبط در فضای با هدف ار -11ماده 

 سازمان اطالعات، ، واجا،وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهادهای ذیربط از جمله دستگاه ازکارگروهی متشکل  مجازی،

 روزرسانی محتوای مورد نیاز به شرح زیر اقدام نمایند:و به، بانک مرکزی، دادستانی و ستاد موظفند نسبت به تهیه فراجا

کارها و وها، مقررات و سازوکارهای قانونی تبلیغ، عرضه، خرید و فروش کاال و ارز برای کسبکلیه الزامات، محدودیت -الف

 سکوهای اینترنتی.

وکارها و یا سکوهای اینترنتی قانونی و تمیز دادن مراحل خرید قانونی کاال در فضای مجازی شامل نحوه تشخیص کسب -ب

 کنندگانکاالی قاچاق از کاالی قانونی برای مصرف

های آموزشی و انتشار در سازی محتواهای مذکور در قالب بستهمرکز توسعه موظف است پس از تجمیع و یکپارچه -تبصره

های ذیربط از جمله وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، وزارت ارشاد، پنجره واحد تجارت الکترونیکی، آن را به دستگاه

 رسانی و انتشار اقدام نمایند.های مذکور نسبت به اطالعصداوسیما، اتحادیه صنفی ارائه نموده تا دستگاه
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 چهارمفصل 

 و مقابله: پایش ،رصد
 36های کاشف موضوع ماده با قاچاق کاال و ارز در فضای مجازی، دستگاه مقابلهدر راستای تشدید رصد، پایش و  -12ماده 

همین  3/1مصادیق مجرمانه )مندرج در بند قانون به صورت مستمر نسبت به رصد و پایش فضای مجازی با هدف شناسایی 

 نمایند.خلف به شرح ذیل اقدام میو در صورت برخورد با کسب و کارهای مت اقدام دستورالعمل(

 باید نسبت به ثبت و ارسال و شناسایی جرائم و تخلفات موضوع قانون و مصادیق مجرمانهدستگاه کاشف در صورت کشف  -1

 فعال در زیر سامانه نظارت اقدام نماید. متخلف اینترنتی اخطار تخلف برای کسب و کار

 ساعت نسبت به بررسی و رفع تخلف از طریق زیرسامانه نظارت اقدام نماید. 72مهلتکسب و کار اینترنتی متخلف باید ظرف  -2

 72های درج شده توسط کسب و کار اینترنتی در مهلت دستگاه اخطار دهنده تخلف موظف است نسبت به بررسی پاسخ -3

در صورت تأمین نظر دستگاه اخطار  ساعت قابل تمدید است و 48به میزان در صورت نیاز به استمهال این مدت  کهساعت اقدام 

 مانه نظارت ثبت نماید.ادهنده )در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز(، نتیجه را در زیر س

و عدم تأمین نظر دستگاه اخطار دهنده )در چارچوب  کسب و کار یا اعالم پاسخساعت،  72رد عدم درج پاسخ در مهلت در موا -4

مرکز توسعه موظف است با تایید دستگاه اخطار دهنده نسبت به تعلیق  ضوابط و مقررات ابالغی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز(،

 نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار متخلف اقدام نماید.

اینترنتی فقط یک بار تا پایان سال بوده که در صورت تکرار تخلف، دستگاه کاشف سقف اخطار برای هر کسب و کار  -تبصره 

موظف است کسب و کار اینترنتی متخلف را به دبیرخانه قرارگاه معرفی تا از آن طریق به کارگروه تعیین مصادیق برای اقدام 

 قانونی الزم )انسداد کسب و کار اینترنتی( معرفی شود.

وکارهای اینترنتی متخلف در سایر بسترهای مجازی که قانون موظفند کسب 36کاشف موضوع ماده های دستگاه -13ماده 

های تلگرامی را به ضابطین اعالم نمایند. ضابطین موظفند ضمن امکان انسداد موردی ندارند نظیر صفحات اینستاگرامی و کانال

 نجام و نتیجه را به دستگاه کاشف و ستاد اعالم نمایند.بررسی موضوع، درصورت احراز تخلف، اقدامات متناسب قانونی را ا

وکار کسبانسداد درخواست رفع قانون موظفند از طریق زیرسامانه نظارت،  36های کاشف موضوع ماده دستگاه -14ماده 

این دستورالعمل و فعال بودن در زیرسامانه مذکور، طی حداکثر مدت  2اینترنتی متخلف را منوط به رعایت مفاد موضوع ماده 

ساعت قابل تمدید است. پس از پایان  48ساعت بررسی و اظهارنظر نمایند و در صورت نیاز به استمهال، این مدت به میزان  72

انون مبارزه با قاچاق کاال و مقررات ابالغی ق در چارچوب ضوابط تأمین نظردر صورت  های کاشف موظفندمهلت مذکور دستگاه

 به دبیرخانه قرارگاه جهت اعالم به کارگروه تعیین مصادیق معرفی نمایند. وکار اینترنتی را از طریق زیرسامانه نظارتکسب، و ارز

وکار اینترنتی متخلف به صورت خودکار کسبشده توسط دستگاه کاشف،  تعییندر صورت عدم اظهارنظر ظرف مدت  -1تبصره

 گردد.از طریق زیرسامانه نظارت به دبیرخانه قرارگاه برای اعالم به کارگروه تعیین مصادیق معرفی می

خلف، ت عالوه بر بررسی رفعوکارهای اینترنتی کسب انسدادرفع دستگاه کاشف برای اظهارنظر نسبت به درخواست  -2تبصره

وکار قانون در صورت شمول توسط کسب 18ماده  4و تبصره  13، 6، 5ملزم به بررسی رعایت الزامات قانونی از جمله مواد 

 باشد.اینترنتی می

این دستورالعمل  41و  31وکارهای اینترنتی که مشمول اقدامات مواد کسب الکترونیکیفرآیند رفع تعلیق نماد اعتماد  -3تبصره

 پذیر خواهد بود.اند، در صورت تکرار تخلف در بار دوم پس از مدت یک ماه و در بارهای سوم به بعد، پس از سه ماه امکانگردیده

هماهنگی و نظارت بر ارائه پیشنهاد مسدودسازی یا رفع آن به دبیرخانه کارگروه  دبیرخانه قرارگاه موظف است نسبت به -15ماده

ط اقدام های ذیربموارد مشمول در مواد فوق بر اساس فرآیندهای تعیین شده در کمیته رصد و سایر دستگاه برایتعیین مصادیق 
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ارگروه گیری نهایی در کنماید و دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق بر اساس پیشنهادهای اعالمی نسبت به طرح موضوع و تصمیم

 نماید.مذکور اقدام می

وکارهای اینترنتی، سازمان حمایت به عنوان مجری نظارت و کنترل مراکز نگهداری کاالهای کسبدر راستای افزایش  -16ماده 

ایجاد گشت های "های اصناف به عنوان همکار، بصورت مستمر نسبت به و اتاق فراجاو سازمان تعزیرات، سازمان غذا و دارو، 

 اقدام نمایند. "وکارهای اینترنتیویژه بازرسی از مراکز نگهداری کاالی مربوط به کسب

و خدمات پس  ضمانتاز طریق محدودسازی ارائه  مجازیبه منظور کاهش عرضه و تقاضای کاالی قاچاق در فضای  -17ماده 

و خدمات پس از فروش  ضمانتشناسایی، رصد و پایش ارائه "فروش غیرمجاز به آن، سازمان حمایت موظف است نسبت به از 

متخلف از  وکار اینترنتیبه کسب یکینماد اعتماد الکترون قیمنظور تعله نسبت به ثبت و ارسال اخطار تخلف باقدام و  "غیرمجاز

 .ندینظارت اقدام نما رسامانهیز قیطر

های کاشف موظفند با به منظور ارتقای نظارت و پایش تبلیغ و ترویج کاال و ارز قاچاق در فضای مجازی، دستگاه -18ماده 

رصد و پایش تبلیغات کاالی قاچاق در فضای "ارشاد، وزارت ارتباطات و اتحادیه صنفی بصورت مستمر نسبت به همکاری وزارت 

ضابطین موظفند ضمن بررسی اقدام نمایند. و اعالم موارد تخلف به ضابطین  "مجازی از قبیل اینترنت، تلفن همراه و ماهواره

نتیجه را به دستگاه کاشف و ستاد اعالم و  اعالم مراتب را جهت رسیدگی به مراجع ذی صالحتخلف، موضوع، درصورت احراز 

 .نمایند

های های کاشف موظفند سرشمارهو ارز قاچاق دستگاه کاالهای تبلیغی و مروج پیامکبه منظور مقابله با ارسال  -19ماده 

 پیامکی را برای برخورد از قبیل مسدودسازی یا قطع دسترسی به کارگروه ساماندهی منعکس نمایند.

ای هبه منظور دریافت گزارش یکارگروه ساماندهبه  مربوطمردمی را در سامانه  وزارت ارشاد امکان دریافت گزارش های -تبصره

ایجاد و پس از ارجاع به دستگاه ذیصالح کاال و ارز قاچاق  ترویجیو  یغیتبل یهاامکیارسال پهای کاشف در واصله از غیر دستگاه

دم اعالم نتیجه توسط آزمایی، نتیجه را جهت برخورد قانونی به کارگروه ساماندهی ارسال خواهد کرد. در صورت عجهت راستی

 گیرد.ساعت، موضوع در کارگروه ساماندهی مورد بررسی قرار می 72دستگاه ذیربط ظرف 

، مرکز جرائم و تخلفات موضوع قانون و مصادیق مجرمانه سامانه ایکشف و شناسایی به منظور نظارت هدفمند،  -21ماده 

های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پایش هوشمند فضای از روشتوسعه موظف است زیرسامانه پایشگر هوشمند را با استفاده 

نوان وکارهای اینترنتی، به عمجازی متناسب با ظرفیت سامانه ایجاد نموده و نتایج آن را پس از تأیید دبیرخانه نظارت بر کسب

 وکار اینترنتی درج نماید. اخطار کسب

نظر خود را های مورد قانون موظفند کلیدواژه 36اشف موضوع ماده و دستگاه های ک مجوزهای ارائه دهنده دستگاه -1تبصره 

شود، بندی که توسط آن مرکز با هماهنگی ستاد انجام میتا طبق برنامه زمانبندی و اولویت دهنددر اختیار مرکز توسعه قرار 

 رد.الذکر و ستاد قرار گینسبت به استخراج موارد تخلف اقدام و نتیجه در اختیار دستگاه فوق

 شده در حیطه وظایف ونسبت به بررسی و تعیین تکلیف موارد تخلف شناسایی موظفندالذکر های فوقدستگاه -2تبصره 

دستورالعمل این  13و  12گیرد، حداکثر ظرف یک هفته مطابق با مواد ها قرار میاختیارات قانونی خود که در کارپوشه نظارت آن

 اقدام نمایند.

در چارچوب تشکیالت سازمانی موجود  های کاشف موظفند اقدام به ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصیدستگاه -21ماده 

 نمایند. "مقابله با قاچاق کاال و ارز درفضای مجازی"با رویکرد  و بدون توسعه تشکیالتی،

 دستورالعمل بر عهده قرارگاه می باشد.ای مفاد فصل چهارم این بر حسن اجر نظارتمسئولیت هماهنگی و  -22ماده 
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 پنجمفصل 

  موارد عمومی:
های اجرایی و پیگیری اجرای هماهنگ این اولویت بندی اقدامات، تعیین روش  رویه،به منظور ایجاد وحدت  -23 ماده

(، عالی نظارتدبیرخانه هیئت حمایت، توسعه، سازمان مرکز وزارت صمت) نمایندگاناز  متشکل کارگروهی ،دستورالعمل

، صاداقت وزارت، اطالعات سازمان واجا، ،، سازمان تعزیرات، وزارت ارتباطات، وزارت ارشادامنیت اقتصادی( سپلی پلیس فتا و)فراجا

تشکیل  ،ی ستادبه مسئولیت دبیرخانه  ، اتاق اصناف و اتحادیه صنفیشرکت پست ،، صدا و سیماوزرات بهداشتبانک مرکزی، 

 شود.می

برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با  جلسات استانی با حضور نمایندگان مراجع فوق با مسئولیت کمیسیون -1ره تبص

 شد. خواهداستان تشکیل  قاچاق کاال و ارز

 شود الزم االجراست.ی ستاد ابالغ می دبیرخانهاز سوی تصمیمات کارگروه که  - 2ه تبصر

ماهه، اقدامات  4، موظف است با تعیین شاخص های متناسب، در مقاطع دستورالعملاین  23ی کارگروه موضوع ماده -24 ماده

 انجام شده را ارزیابی نماید.

برنامه ریزی، هماهنگی ش های مناسب اجرایی و انجام هماهنگی های الزم در استان ها بر عهده ی کمیسیون رو اتخاذ -25 ماده

 می باشد. استانمبارزه با قاچاق کاال و ارز  بر نظارتو 

 رکسب و کا با عنایت به سرعت باالی پیشرفت در عرصه فنآوری های نوین و فضای مجازی و تغییر در رویه های -26 ماده

، موارد اصالحی را 23 در صورت نیاز به اصالح ، اعضای کارگروه ماده ی دستورالعملاینترنتی، بعد از یک سال از اجرای این 

 جلسه ی اعضای اصلی ستاد ارائه می نمایند.تهیه و برای تصویب به 

یکصدو  در تبصره 17و  ماده 72، فصل 5در  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 3به استناد ماده  این دستورالعمل -72 ماده

از ربط های ذیکلیه دستگاه .رسیدو به تایید ریاست محترم جمهور تصویب  31/14/1411مورخ  ستاد جلسه چهارمینسی و 

 تاریخ ابالغ مکلف به اجرای آن هستند.




