
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399های  سال برنامه
 

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  های عضو دستگاه



 کاال و ارز های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق دستگاه 9911های سال برنامه

 

1 
 

 

 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 توليدیفرآیندهای تجاری و 

ارتقاء سهم توليد ملی دارای مزیت نسبی در 

 تامين نياز داخلی

های ایجاد ساز و کارهای کاهش هزینه

 توليد داخلی

رفع موانع و حمایت همه جانبه 

از صنایع و توليدات داخلی 

هدف و آسيب پذیر از قاچاق 

 کاال

نامه اجرایی ایجاد استفاده از ظرفيت آیين 

توليد در جهت رفع  ستاد تسهيل و رفع موانع

موانع توليد کاالهای نساجی، لوازم خانگی، 

 لوازم آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

اتاق بازرگانی،  

صنایع و معادن 

ایران،  اتاق اصناف 

ایران ، ستاد ،  

 وزارت بهداشت

تعداد موانع 

برطرف 

 شده 

 تا پایان سال 

توازن بين عرضه پيگيری و حمایت از 

 و تقاضا کاالهای در معرض قاچاق

اجرای کامل قانون حداکثر استفاده از توان  

توليدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

 آن(  6و  4ایرانی )بویژه مواد 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 

اتاق بازرگانی،  

صنایع و معادن 

 ایران، ستاد 

اجرای 

 قانون 
 تا پایان سال 

شناسایی و اصالح، تجميع و یكپارچه 

 سازی قوانين و مقررات تجاری

تامين قوانين و مقررات 

راهبردی هم جهت با جهش 

توليد و مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز به ویژه الیحه اصالح قانون 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز

شناخت  حقوقی وقضایی ،آسيب شناسی 

شكاف ها و نواقص موجود در حوزه تجارت 

 رسمی و قانونی

قوه قضایيه 

)دادستانی کل 

 کشور(

   ستاد
تا پایان اسفند 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

تنقيح، اصالح و همسو سازی قوانين، مقررات 

 و فرآیندهای حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرآیند انبارش و 

 توزیع کاال

تكميل اجرای طرح ساماندهی 

 انبارها و مراکز نگهداری کاال 

تكميل اجرای دستورالعمل شناسایی انبارها و 

مراکز نگهداری کاال و صحت سنجی اطالعات 

 واحدهای نگهداری کاال 

 وزارت صمت 
ستاد، وزارت 

 اطالعات 

تعداد 

 انبارها 
 تا پایان سال

اجرای دستورالعمل بازرسی از انبارها و مراکز  

 نگهداری کاال 
 وزارت صمت 

ستاد، واجا ،  

سازمان تعزیرات 

 حكومتی 

تعداد 

 پرونده ها
 تا پایان سال

تدوین دستورالعمل جامع ساماندهی انبارها و  

 مراکز نگهداری کاال 
 ستاد وزارت صمت 

درصد 

پيشرفت 

اجرای 

 دستورالعمل 

 مرداد ماهتاپایان 

پيگيری رفع نواقص نشانه گذاری معابر و  

ها و اجرای نظام ملی آدرس دهی مكان ساختمان

 ( GNAFمحور )

وزارت کشور،  

شرکت ملی 

 پست  

ستاد ،  شورای عالی 

 استانها

درصد 

پيشرفت 

 طرح 

 تا پایان سال

 وزارت صمت های کاالیی هدف ستاد رفع تداخل صنفی در گروه 
اتاق اصناف ایران،  

 ستاد

تعداد 

کاالهای 

 هدف

 تا پایان سال

اصالح و بهبود فرآیند حمل و نقل 

 و ترانزیت کاال 

 

 

 

 

 

 

ای کاالی پيشگيری از حمل جاده

مند کاالی قاچاق، شناسایی نظام

ای و قاچاق در مسيرهای جاده

 ایروان سازی حمل و نقل جاده

اصالح و بهبود فرآیند حمل و نقل کاال از طریق رویه  

 پستی با تدوین و ابالغ طرح اجرایی مربوطه 

ستاد،  شرکت 

 ملی پست 

ناجا، سازمان  

راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای 

تدوین و 

 ابالغ طرح 
 تاپایان مرداد ماه

تدوین و ابالغ طرح پيشگيری از قاچاق تحت 

 پوشش ترانزیت خارجی 

ستاد، سازمان  

راهداری و حمل 

 و نقل جاده ای 

 واجا ، ناجا
تدوین و 

 ابالغ طرح 

تا پایان 

 شهریورماه

اجرای طرح نصب پلمپ الكترونيكی و هوشمند  

 بر روی محموله های ترانزیتی 
 ستاد، ناجا   گمرک ج.ا.ا

درصد 

پيشرفت 

 پروژه 

 تا پایان سال

ساماندهی وانت بارهای برون شهری و الزام آنها 

 به اخذ بارنامه 

سازمان راهداری 

و حمل و نقل 

 جاده ای

وزارت کشور،  

 پليس راهور ناجا  

تعداد 

 بارنامه 
 تا پایان سال
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 واحد همكار مجری برنامه عنوان  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

تنقيح، اصالح و همسوسازی قوانين، مقررات و 

 فرآیندهای حوزه تجارت

اصالح و بهبود فرآیند واردات و 

 صادرات کاال 

ای ل جادهپيشگيری از حمّ

-نظامکاالی قاچاق، شناسایی 

مند کاالی قاچاق در مسيرهای 

ای و روان سازی حمل و جاده

 اینقل جاده

اجرای سرویس تبادل اطالعات صدور بارنامه بر 

ی هاهای گمرکی )اتصال پتهمبنای اطالعات پته

 گمرکی به بارنامه از طریق سامانه جامع تجارت(

سازمان راهداری 

و حمل و نقل 

جاده ای، گمرک 

ج.ا.ا، وزارت 

 صمت

 واجا 

ایجاد 

سرویس 

های تبادل 

 اطالعات

تا پایان 

 شهریورماه

توسعه اجرای طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد 

 ( IFSبارنامه )

سازمان  

راهداری و حمل 

و نقل جاده ای ،  

 پليس راهور ناجا

فاوا ناجا، پليس  

امنيت اقتصادی، 

 واجا 

تعداد سایت 

 های فعال 
 تا پایان سال

تصویب و ابالغ دستورالعمل حفاظت و مراقبت  

 ای های تردد جادهاز تجهيزات و سامانه

ستاد،  سازمان  

راهداری و حمل 

 و نقل جاده ای 

وزارت کشور،  

 پليس راهور ناجا 

ابالغ 

 دستورالعمل 

تاپایان مرداد 

 ماه

ساماندهی خرده بار و پيشگيری از حمل 

 های مسافربری کاالهای قاچاق توسط اتوبوس

سازمان راهداری 

و حمل و نقل 

 جاده ای

 وزارت کشور ،  ناجا 

درصد 

پيشرفت 

 طرح 

 تا پایان سال

عملياتی نمودن و توسعه استفاده از کد 

لجستيک )شناسه کاالی حمل( در صدور 

 ای بارنامه جاده

وزارت صمت،  

سازمان راهداری 

و حمل و نقل 

 جاده ای  

ستاد مبارزه با 

 قاچاق کاال و ارز

درصد 

پيشرفت 

 طرح 

تاپایان مرداد 

 ماه

تجميع کامل اطالعات ثبت تردد ناوگان حمل 

 های شهری شهری توسط دوربيندرون
 وزارت کشور 

وزارت صمت،  

سازمان راهداری و 

 حمل و نقل جاده ای  

تعداد 

 شهرداریها
 تا پایان سال

اصالح و بهبود فرآیند واردات 

 کاال از طریق مسافری 

ساماندهی و نظارت بر ورود کاالی مسافری 

های مرزی، فرودگاهها و مناطق آزاد )پایانه

 تجاری( 

گمرک ج.ا.ا ،  

دبيرخانه 

شورایعالی 

 مناطق آزاد

وزارت صمت،  واجا  

 ، ستاد

ميزان ورود 

کاال از 

طریق 

 مسافری 

تا پایان 

 شهریورماه

تدوین وابالغ دستورالعمل واردات و صادرات  

 فلزات گرانبها و سنگهای قيمتی 

بانک مرکزی  

ج.ا.ا، وزارت 

 صمت

 ستاد،  واجا   

حجم 

وادرات و 

 صادرات 

تاپایان مرداد 

 ماه

 شفاف سازی و انضباط بخشی به گردش کاال

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری 

های الكترونيكی مورد نياز از سامانه

جهت نظارت بر فرآیند واردات و 

 صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال 

تكميل طرح های پيشگيری از 

 قاچاق فرآورده های نفتی

های هوشمندسازی سامانه درخواست فرآورده

 نفتی )سدف(

شرکت ملی 

-پخش فرآورده

 های نفتی

ستاد، وزارت  

 اطالعات

اصالح و 

ارتقای 

 سامانه 

تا پایان 

 شهریورماه



 های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز دستگاه 9911های سال برنامه

4 

 

 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی
 شفاف سازی و انضباط بخشی به گردش کاال

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری 

های الكترونيكی مورد نياز از سامانه

جهت نظارت بر فرآیند واردات و 

 صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال 

تكميل طرح های پيشگيری از 

 قاچاق فرآورده های نفتی

ها و مشتقات انه کدگذاری فرآوردهتكميل سام

نفتی و برقراری ارتباط الكترونيكی با سامانه 

 ثبت برخط معامالت نفتی 

سازمان ملی 

 استاندارد ایران

ستاد، وزارت  

 اطالعات 

استقرار 

 سامانه 

تا پایان 

 شهریورماه

تكميل ارتباط سيستمی سامانه جامع گمرکی با 

)سامانه صدور سامانه سازمان ملی استاندارد 

 مجوزها(

گمرک ج.ا.ا، 

سازمان ملی 

 استاندارد ایران

 وزارت اطالعات 

تعداد 

ها سرویس

و اقالم 

اطالعاتی 

برای تبادل 

 اطالعات

تا پایان 

 شهریورماه

بهره برداری از سامانه تشخيص ماهيت  

 های نفتی فرآورده

سازمان ملی 

 استاندارد ایران

ستاد،  وزارت 

 اطالعات

استقرار 

 سامانه 

تا پایان 

 شهریورماه

بهبود فرآیند صدور و تمدید 

کارتهای بازرگانی و اجرای 

کامل طرح رتبه بندی 

واردکنندگان، صادرکنندگان و 

 ترخيص کاران گمرکی

اجرای فرآیند جدید صدور و تمدید کارت  

بازرگانی در قالب  سامانه جامع یكپارچه 

 اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

وزارت صمت ،  

اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران

 واجا  

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

تا پایان مرداد 

 ماه

شناسایی و پاالیش کارتهای بازرگانی فاقد  

 شرایط الزم در سنوات قبل 
 وزارت صمت 

اتاق بازرگانی،  

صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران ،  

 ستاد 

تعداد کارت 

 بازرگانی 
 تا پایان سال

 تدوین طرح رتبه بندی تجارت داخلی  

وزارت صمت،  

اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران 

 واجا ، ستاد 
ابالغ آیين 

 نامه 
  تاپایان مرداد ماه

 وزارت صمت اجرای طرح رتبه بندی صادرکنندگان  

بانک مرکزی ج.ا.ا ،   

اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران، 

 واجا 

 تا پایان مردادماه  اجرای طرح 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی
 شفاف سازی و انضباط بخشی به گردش کاال

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره 

های الكترونيكی برداری از سامانه

مورد نياز جهت نظارت بر فرآیند 

واردات و صادرات، حمل، نگهداری و 

 مبادله کاال 

بهبود فرآیند صدور و تمدید 

کارتهای بازرگانی و اجرای کامل 

طرح رتبه بندی واردکنندگان، 

صادرکنندگان و ترخيص کاران 

 گمرکی

ای طرح رتبه بندی ترخيص کاران گمرکی اجر 

 )کارگزاران گمرکی و کارمندان شرکتها(
 گمرک ج.ا.ا

ستاد،  وزارت صمت،  

 واجا
 اجرای طرح

 تا پایان 

 مردادماه 

تعيين تكليف استقرار و بهره 

برداری از سامانه های 

، 5الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با قاچاق  99و  7، 6

ارز با تأکيد بر تكميل کاال و 

یكپارچه سازی فرآیندهای 

تجاری داخلی و خارجی و تبادل 

اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

منوط سازی صدور کد یكتای بيمه در رشته  

-مسئوليت متصدیان حمل و نقل داخلی بيمه

نامه، الحاقيه، پرونده خسارت و پرداخت 

نامه از نقل آن بيمه خسارت به اسناد حمل و

قبيل بارنامه، راهنامه و پروانه تردد آن در 

 سازمان راهداری 

سازمان بيمه 

 مرکزی ج.ا.ا

سازمان راهداری و 

 حمل و نقل جاده ای

تعداد 

سرویس های 

تبادل 

اطالعات و 

کدیكتای 

 صادره

 

 تا پایان

 سال

 

منوط سازی صدور کد یكتای بيمه در رشته   

نامه، الحاقيه، پرونده باربری وارداتی بيمه

خسارت به اخذ مجوز ثبت سفارش آن در 

سامانه سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 

سازمان بيمه 

 مرکزی ج.ا.ا

وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت 

تعداد 

سرویس های 

تبادل 

اطالعات و 

کدیكتای 

 صادره

 تا پایان 

 سال

سازمان بيمه 

 مرکزی ج.ا.ا

گمرک ج.ا.ا ، وزارت  

صنعت، معدن و 

 تجارت

تعداد 

سرویس های 

تبادل 

اطالعات و 

کدیكتای 

 صادره

 تا پایان 

 سال

پيگيری و نظارت بر منوط سازی استعالم  

 هایبرخط اطالعات تخصصی دریافتی از شرکت

صالح از قبيل وزارت های ذیبيمه برای سازمان

 راه و شهرسازی و بانک مرکزی

سازمان بيمه 

 مرکزی ج.ا.ا

وزارت راه و 

شهرسازی،  بانک 

 مرکزی

تعداد 

ها و سرویس

اقالم تبادل 

 اطالعات

 تا پایان 

 سال
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی
 شفاف سازی و انضباط بخشی به گردش کاال

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری 

های الكترونيكی مورد نياز از سامانه

جهت نظارت بر فرآیند واردات و 

 صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره 

برداری از سامانه های 

، 5الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با  99و  7، 6

با تأکيد بر قاچاق کاال و ارز 

تكميل یكپارچه سازی 

فرآیندهای تجاری داخلی و 

خارجی و تبادل اطالعات 

سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

های وزارت جهاد تبادل اطالعات سامانه  

کشاورزی با سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی 

 قاچاق

وزارت جهاد 

 کشاورزی 
 وزارت اطالعات

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

های وزارت راه و تبادل اطالعات سامانه 

شهرسازی با سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی 

 قاچاق

وزارت راه و 

 شهرسازی
 وزارت اطالعات

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

های سازمان ثبت اسناد تبادل اطالعات سامانه  

کشور با سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی 

 قاچاق

سازمان ثبت 

 اسناد کشور 
 وزارت اطالعات

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط بخشی به 

 گردش کاال

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره 

های الكترونيكی برداری از سامانه

مورد نياز جهت نظارت بر فرآیند 

واردات و صادرات، حمل، نگهداری 

 و مبادله کاال 

تقویت زیر ساختها و تسریع در 

فرآیندها و عمليات تعيين تكليف 

 کاالهای مكشوفه قاچاق

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه یكپارچه 

 اموال تمليكی 

سازمان 

آوری و جمع

فروش اموال 

 تمليكی 

واجا،وزارت صمت 

،وزارت اطالعات 

،تعزیرات،ناجا،سازمان 

حمایت، شرکت ملی 

 پخش

 ،بانک مرکزی

،گمرک،ميراث 

فرهنگی،شيالت،وزار

ت بهداشت،مرکز 

 برنامه ریزی دخانيات

تعداد ماژول 

ای مورد ه

نظر برای 

استقرار و 

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری 

از سامانه های الكترونيكی و هوشمند 

قانون مبارزه با  99و  7، 6، 5مواد 

قاچاق کاال و ارز با تأکيد بر تكميل 

یكپارچه سازی فرآیندهای تجاری 

خارجی و تبادل اطالعات داخلی و 

سيستمی و برخط بين دستگاههای 

 ربط و متولیذی

های گمرک ج.ا.ا با سامانه تبادل اطالعات سامانه 

 شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق 
 وزارت اطالعات گمرک ج.ا.ا

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

وزارت صمت با سامانه های تبادل اطالعات سامانه  

 شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق
 وزارت اطالعات وزارت صمت

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

آوری و های سازمان جمعتبادل اطالعات سامانه  

فروش اموال تمليكی با سامانه شناسایی و مبارزه با 

 کاالی قاچاق

سازمان 

آوری و جمع

فروش اموال 

 تمليكی

 وزارت اطالعات

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

های  بانک مرکزی ج.ا.ا با تبادل اطالعات سامانه  

 سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق

بانک مرکزی 

 ج.ا.ا
 وزارت اطالعات

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

های وزارت بهداشت، درمان و تبادل اطالعات سامانه

آموزشی پزشكی با سامانه شناسایی و مبارزه با 

 کاالی قاچاق

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزشی 

 پزشكی

 وزارت اطالعات

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط بخشی به 

 گردش کاال

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره 

های الكترونيكی برداری از سامانه

مورد نياز جهت نظارت بر فرآیند 

واردات و صادرات، حمل، نگهداری 

 و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری 

از سامانه های الكترونيكی و 

قانون  99و  7، 6، 5هوشمند مواد 

 با تأکيد برمبارزه با قاچاق کاال و ارز 

تكميل یكپارچه سازی فرآیندهای 

تجاری داخلی و خارجی و تبادل 

اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

های شرکت سهامی بيمه تبادل اطالعات سامانه  

نامه ها از قبيل بيمهمرکزی ج.ا.ا  کليه بيمه نامه

 مسئوليت متصدیان حمل و نقل داخلی و اطالعات بن

تضمين بيمه )ترانزیت داخلی و خارجی(با سامانه 

 شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق

شرکت سهامی 

بيمه مرکزی 

 ج.ا.ا

 وزارت اطالعات

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

های سازمان امور مالياتی کشور تبادل اطالعات سامانه 

 کاالی قاچاق با سامانه شناسایی و مبارزه با

سازمان امور 

 مالياتی کشور 
 وزارت اطالعات

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

های شرکت ملی پخش تبادل اطالعات سامانه  

های نفتی ایران با سامانه شناسایی و مبارزه با فرآورده

 کاالی قاچاق

شرکت ملی 

-پخش فرآورده

 های نفتی ایران 

 وزارت اطالعات

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط بخشی به 

 گردش کاال

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره 

های الكترونيكی برداری از سامانه

مورد نياز جهت نظارت بر فرآیند 

واردات و صادرات، حمل، نگهداری 

 و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری 

الكترونيكی و از سامانه های 

قانون  99و  7، 6، 5هوشمند مواد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تأکيد بر 

تكميل یكپارچه سازی فرآیندهای 

تجاری داخلی و خارجی و تبادل 

اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

ایجاد و تبادل اطالعات سرویس استعالم اشخاص 

بارزه با قاچاق کاال و ارز در های محقيقی برای سامانه

 ها و دستگاه های همكاروزارتخانه

سازمان ثبت 

 احوال کشور
 واجا

ایجاد سرویس 

تبادل اطالعات 

 و استعالم 

 تا پایان سال 

ایجاد و تبادل اطالعات سرویس استعالم اشخاص  

های مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حقوقی برای سامانه

 دستگاه های همكارها و وزارتخانه

سازمان ثبت 

اسناد و امالک 

 کشور

 واجا

ایجاد سرویس 

تبادل اطالعات 

 و استعالم 

 تا پایان سال 

ایجاد و تبادل اطالعات سرویس استعالم کد پستی   

های مبارزه با قاچاق کاال و ارز در برای سامانه

 ها و دستگاه های همكاروزارتخانه

شرکت ملی 

 پست ج.ا.ا
 واجا

ایجاد سرویس 

تبادل اطالعات 

 و استعالم 

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 توليدیفرآیندهای تجاری و 

شفاف سازی و انضباط بخشی به 

 گردش کاال

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره 

های الكترونيكی برداری از سامانه

مورد نياز جهت نظارت بر فرآیند 

واردات و صادرات، حمل، نگهداری 

 و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری 

از سامانه های الكترونيكی و 

قانون  99و  7، 6 ،5هوشمند مواد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تأکيد بر 

تكميل یكپارچه سازی فرآینده های 

تجاری داخلی ئ خارجی و تبادل 

اطالعات سيستمی و برخط بين 

 دستگاه های ذی ربط و متولی

 نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز

قوه قضایيه 

)سازمان بازرسی 

 کل کشور(

   ستاد
تا پایان اسفند 

11 

ایجاد دسترسی به سامانه های پيش بينی شده در 

 قانون مبارزه با قاچاقكاال و ارز 6و  5مواد 

 

   ناجا
تعداد 

 دسترسی

تا پایان اسفند 

11 

تقویت زیرساخت ها  تسریع در 

فرآیندها و عمليات تعيين تكليف 

 کاالهای قاچاق مكشوفه

 تمليكیتوسعه سامانه جامع اموال 

سازمان جمع 

آوری  و فروش 

 اموال تمليكی
  

درصد 

 انجام کار

تا پایان اسفند 

11 
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 شاخص سنجش واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
زمانبندی ریز 

 هافعاليت

بهبود  ها واصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط بخشی به 

 گردش کاال

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره 

های الكترونيكی برداری از سامانه

مورد نياز جهت نظارت بر فرآیند 

واردات و صادرات، حمل، نگهداری 

 و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری 

الكترونيكی و از سامانه های 

قانون  99و  7، 6، 5هوشمند مواد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تأکيد بر 

تكميل یكپارچه سازی فرآیندهای 

تجاری داخلی و خارجی و تبادل 

اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

ایجاد و تكميل سازوکار الزم جهت تبادل اطالعات  

)شبكه ملی  GSBا قاچاق در بستر های مبارزه بسامانه

 ها و دستگاه های همكاراطالعات(  در وزارتخانه

سازمان فناوری 

 اطالعات
 واجا

ایجاد سرویس 

تبادل اطالعات و 

 استعالم 

 تا پایان سال 

بهره برداری و استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با 

 کاالی قاچاق
 ستاد واجا

درصد استقرار و 

از بهره برداری 

 هاسامانه

تا پایان اسفند 

11 

نظارت بر تكميل پياده سازی و استقرار سامانه 

مدیریت پرونده های قاچاق کاال و ارز )پيگيری و 

 2نظارت بر تدوین و تصویب دستورالعمل ت برتبصره 

قانون مبارزه با  6و  5آیين نامه اجرایی مواد  99ماده 

 قاچاق کاال و ارز (

 ستاد واجا

استقرار و درصد 

بهره برداری از 

 هاسامانه

تا پایان اسفند 

11 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 توليدیفرآیندهای تجاری و 
 شفاف سازی و انضباط بخشی به گردش کاال 

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری 

های الكترونيكی مورد نياز از سامانه

جهت نظارت بر فرآیند واردات و 

 صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره 

برداری از سامانه های 

، 5الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با  99و  7، 6

قاچاق کاال و ارز با تأکيد بر 

تكميل یكپارچه سازی 

فرآیندهای تجاری داخلی و 

خارجی و تبادل اطالعات 

سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع  

تجارت )یكپارچه سازی و نظارت بر فرآیند 

 تجارت(

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 
 ربطدستگاههای ذی

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه   

شناسه کاال )با اولویت بندی گروه کاالیی 

 پوشاک، لوازم خانگی و اسباب بازی( 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 
 دستگاه های مرتبط

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه   

شناسه رهگيری کاال )برای گروه کاالیی دخانی، 

 کارت خور و لوازم خانگی( تجهيزات سيم

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 
  

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی
 شفاف سازی و انضباط بخشی به گردش کاال 

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره 

های الكترونيكی برداری از سامانه

مورد نياز جهت نظارت بر فرآیند 

واردات و صادرات، حمل، نگهداری و 

 مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره 

برداری از سامانه های 

، 5الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با قاچاق  99و  7، 6

با تأکيد بر تكميل کاال و ارز 

یكپارچه سازی فرآیندهای 

تجاری داخلی و خارجی و تبادل 

اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع  

 مجوزها 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 

گمرک ج.ا.ا، دستگاه 

 های مرتبط

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه ضوابط 

 تجاری 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 

گمرک ج.ا.ا ، وزارت  

جهاد کشاورزی ،  

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

پزشكی ،  سازمان 

 ملی استاندارد ایران

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع 

 مرزنشينان 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 

گمرک ج.ا.ا ، وزارت 

 کشور، سازمان بنادر

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه  

 یكپارچه مدیریت بازرسی 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 

سازمان تعزیرات   

حكومتی ، سازمان 

 حمایت، ناجا، واجا

تعداد 

ماژول های 

مورد نظر 

برای 

استقرار و 

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط 

 بخشی به گردش کاال 

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره 

های الكترونيكی برداری از سامانه

مورد نياز جهت نظارت بر فرآیند 

واردات و صادرات، حمل، نگهداری و 

 مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری از سامانه 

 99و  7، 6، 5های الكترونيكی و هوشمند مواد 

با تأکيد بر تكميل قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

یكپارچه سازی فرآیندهای تجاری داخلی و 

خارجی و تبادل اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع  

 گارانتی 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 

سازمان تعزیرات   

حكومتی ، سازمان 

 حمایت، ناجا، واجا

تعداد 

ماژول های 

مورد نظر 

برای 

استقرار و 

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از مرکز تبادل   

 اطالعات و یكپارچه سازی اسناد حمل و نقل

وزارت راه و 

 شهرسازی

سازمان ثبت احوال،  

سازمان ثبت اسناد، 

شرکت   واجا )فيدا(، 

ملی پست، سازمان 

 فناوری اطالعات

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه  

 (Forwarderبارفرابران )

وزارت راه و 

-شهرسازی

سازمان راهداری 

و حمل و نقل 

 جاده ای

وزارت صمت ،    

 ناجا، واجا

تعداد 

سرویس ها 

اقالم و 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه بارنامه   

 برخط 

وزارت راه و 

-شهرسازی

سازمان راهداری 

و حمل و نقل 

 جاده ای

وزارت صمت ،    

 ناجا، واجا

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 



 های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز دستگاه 9911های سال برنامه

15 

 

 

 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط 

 بخشی به گردش کاال 

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری از 

های الكترونيكی مورد نياز جهت سامانه

نظارت بر فرآیند واردات و صادرات، حمل، 

 نگهداری و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری از 

، 5سامانه های الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  99و  7، 6

با تأکيد بر تكميل یكپارچه سازی 

فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی و 

تبادل اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه   

 (CMRراهنامه )

وزارت راه و 

-شهرسازی

سازمان راهداری 

و حمل و نقل 

 جاده ای

وزارت صمت ،    

 ناجا، واجا

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه   

 شناسایی تردد جاده ای

وزارت راه و 

-شهرسازی

سازمان راهداری 

و حمل و نقل 

 جاده ای

 ناجا ، واجا 

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه حمل و  

الملل، بارنامه داخلی و نقل ریلی )بارنامه بين

 توشه بار( 

وزارت راه و 

-شهرسازی

 شرکت راه آهن

وزارت صمت،  

 واجا 

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه حمل و 

 نقل هوایی 

وزارت راه و 

-شهرسازی

سازمان 

هواپيمایی 

 کشوری

 واجا، وزارت صمت

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط 

 بخشی به گردش کاال 

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری از 

های الكترونيكی مورد نياز جهت نظارت سامانه

بر فرآیند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و 

 مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری از 

سامانه های الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با قاچاق کاال  99و  7، 6، 5

با تأکيد بر تكميل یكپارچه سازی و ارز 

فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی و 

تبادل اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

های تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه 

CCS  وGCOMS 

وزارت راه و 

-شهرسازی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی 

 واجا، وزارت صمت

تعداد 

سرویس ها 

اقالم و 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع   

 ( IMASدریایی )

وزارت راه و 

-شهرسازی

سازمان بنادر و 

 دریانوردی 

 واجا، وزارت صمت

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه  

ردیابی، کنترل اصالت محصوالت سالمت محور 

(TTAC ) 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكی 

وزارت صمت،  

وزارت جهاد 

کشاورزی، سازمان 

 مناطق آزاد

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط 

 بخشی به گردش کاال 

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری از 

های الكترونيكی مورد نياز جهت سامانه

نظارت بر فرآیند واردات و صادرات، حمل، 

 نگهداری و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری از 

سامانه های الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  99و  7، 6، 5

با تأکيد بر تكميل یكپارچه سازی ارز 

فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی و 

تبادل اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه حمل  

 و نقل درون شهری 

 –وزارت کشور 

سازمان 

دهياری ها و 

 هاشهرداری

واجا، ناجا، وزارت راه   

سازمان  -شهرسازیو 

راهداری،  وزارت 

نفت، وزارت 

صمت،وزارت جهاد 

 کشاورزی

تعداد ماژول 

های مورد نظر 

برای استقرار و 

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل تبادل اطالعات بين سامانه جامع  

 گمرکی با سامانه جامع تجارت 
 وزارت صمت،  واجا  گمرک ج.ا.ا 

تعداد سرویس 

و اقالم 

اطالعاتی برای 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 

ایجاد زیرساخت و بهره برداری از اطالعات  

 شناسه کاال در فرآیند ترخيص کاال از گمرک 
 وزارت صمت،  واجا  گمرک ج.ا.ا 

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات 

 تا پایان سال 

 تكميل سرویس تبادل اطالعات بين سامانه 

های سازمان بنادر و جامع گمرکی و سامانه

 دریانوردی از طریق سامانه جامع تجارت 

 گمرک ج.ا.ا 

وزارت صمت، سازمان  

بنادر و دریانوردی،   

 واجا

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات 

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط 

 بخشی به گردش کاال 

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری از 

های الكترونيكی مورد نياز جهت سامانه

نظارت بر فرآیند واردات و صادرات، حمل، 

 نگهداری و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری از 

سامانه های الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  99و  7، 6، 5

با تأکيد بر تكميل یكپارچه سازی ارز 

فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی و 

تبادل اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

تكميل تبادل اطالعات و ایجاد سازوکار 

استعالم انبارها از سامانه جامع انبارهای وزارت 

 صمت 

 وزارت صمت،  واجا  گمرک ج.ا.ا 

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات 

 تا پایان سال 

 وزارت صمت،  واجا  گمرک ج.ا.ا  گذاری کاال تكميل زیرسامانه ارزش 

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات 

 تا پایان سال 

افزاری و سخت تكميل زیرساختهای نرم 

، ESBافزاری )زیرساخت تجميع اطالعات 

 و درگاه(داشبورد 

وزارت جهاد 

کشاورزی و 

سازمان های 

 تابعه 

وزارت صمت،  

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكی

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات 

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط بخشی به 

 گردش کاال 

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری 

های الكترونيكی مورد نياز از سامانه

جهت نظارت بر فرآیند واردات و 

 صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری از 

سامانه های الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با قاچاق کاال  99و  7، 6، 5

با تأکيد بر تكميل یكپارچه سازی و ارز 

فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی و 

تبادل اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

 تكميل زیرساخت رصد زنجيره ماکيان )توليد(  

وزارت جهاد 

کشاورزی و 

سازمان های 

 تابعه 

وزارت صمت،  

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكی

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

 تكميل زیرساخت رصد زنجيره دام )توليد(  

وزارت جهاد 

کشاورزی و 

سازمان های 

 تابعه 

وزارت صمت،  

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكی

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

 تكميل زیرساخت رصد زنجيره زراعی )توليد(  

وزارت جهاد 

کشاورزی و 

سازمان های 

 تابعه 

وزارت صمت،  

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكی

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

تكميل زیرساخت صدور مجوز تجارت خارجی  

 )واردات(

وزارت جهاد 

کشاورزی و 

سازمان های 

 تابعه 

وزارت صمت،  

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكی

تعداد 

سرویس ها 

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ها و بهبود اصالح سياست

 فرآیندهای تجاری و توليدی

شفاف سازی و انضباط بخشی به 

 گردش کاال 

تكميل، استقرار، ارتقاء و بهره برداری از 

های الكترونيكی مورد نياز جهت سامانه

نظارت بر فرآیند واردات و صادرات، حمل، 

 نگهداری و مبادله کاال 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری از 

سامانه های الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با قاچاق کاال  99و  7، 6، 5

با تأکيد بر تكميل یكپارچه سازی و ارز 

فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی و 

تبادل اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

 های کشاورزی )توزیع(ایجاد بازارگاه نهاده 

وزارت جهاد 

کشاورزی و 

سازمان های 

 تابعه 

وزارت صمت،  

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكی

تعداد 

یس ها سرو

و اقالم 

تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

افزایش خطرپذیری ارتكاب و 

مقابله موثر و بازدارنده با 

 قاچاق

ارتقاء مقابله با توزیع و عرضه 

 کاالی قاچاق

پایش و شناسایی هوشمند کاالهای قاچاق 

  99در سطح عرضه با اولویت اجرای ماده 

تعيين تكليف استقرار و بهره برداری از 

سامانه های الكترونيكی و هوشمند مواد 

قانون مبارزه با قاچاق کاال  99و  7، 6، 5

و ارز با تأکيد بر تكميل یكپارچه سازی 

فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی و 

تبادل اطالعات سيستمی و برخط بين 

 ربط و متولیدستگاههای ذی

تكميل طرح تخصيص شناسه کاال به گروه  

 کاالیی لوازم خانگی 
 وزارت صمت 

ستاد  اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران ، 

 واجا، 

اختصاص 

 شناسه کاال 

تا پایان 

 شهریورماه

تكميل اجرای طرح شناسه کاال و 

رهگيری کاالهای هدف و در معرض 

لوازم قاچاق از جمله پوشاک، دخانيات، 

خانگی، لوازم یدکی خودرو و تجهيزات 

 سيمكارت خور

تكميل طرح تخصيص شناسه  کاال به گروه   

 کاالیی نساجی 
 وزارت صمت 

ستاد  اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران ، 

 واجا، 

اختصاص 

 شناسه کاال 

تا پایان 

 شهریورماه

تكميل طرح تخصيص شناسه  کاال به گروه  

 کارت خور کاالیی تجهيزات سيم
 وزارت صمت 

ستاد  اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران ، 

 واجا، 

اختصاص 

 شناسه کاال 

تا پایان 

 شهریورماه

تكميل طرح تخصيص شناسه  کاال به گروه  

 کاالیی لوازم یدکی خودرو 
 وزارت صمت 

ستاد  اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران ، 

 واجا، 

اختصاص 

 شناسه کاال 

تا پایان 

 شهریورماه
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

افزایش خطرپذیری ارتكاب و 

مقابله موثر و بازدارنده با 

 قاچاق

ارتقاء مقابله با توزیع و 

 عرضه کاالی قاچاق

پایش و شناسایی هوشمند کاالهای قاچاق 

 99در سطح عرضه با اولویت اجرای ماده 

تكميل اجرای طرح شناسه کاال و رهگيری 

کاالهای هدف و در معرض قاچاق از جمله 

دخانيات، لوازم خانگی، لوازم پوشاک، 

 یدکی خودرو و تجهيزات سيمكارت خور

اجرای طرح شناسه رهگيری برای کاالهای  

 دخانی 
 ستاد، واجا   وزارت صمت 

اختصاص 

شناسه 

 رهگيری

 تا پایان سال 

اجرای طرح شناسه رهگيری برای کاالهای   

 سالمت محور 

وزارت صمت،   

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكی  

 ستاد، واجا  

اختصاص 

شناسه 

 رهگيری

 تا پایان سال 

های هوشمندانه مقابله با اجرای طرح

کاالهای قاچاق در سطح عرضه متناسب با 

صيانت و حمایت از کاالهای دارای مزیت 

مطلق و نسبی تولدی داخلی در راستای 

 جهش توليد

تدوین، تصویب و ابالغ برنامه جامع پيشگيری از 

 قاچاق اسباب بازی 
 تا پایان سال  ابالغ برنامه  ستاد وزارت صمت 

پایش، شناسایی و کشف هوشمند کاالی 

 قاچاق در فضای مجازی

پيشگيری و مقابله با تبليغ، خرید و فروش 

 کاالهای قاچاق در فضای مجازی

تدوین، تصویب و ابالغ برنامه جامع پيشگيری  

 از قاچاق در فضای مجازی 
 تا پایان سال  ابالغ برنامه  ستاد وزارت صمت 

 وزارت صمت اجرای طرح رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی

ستاد، بانک مرکزی، 

وزارت فناوری 

 اطالعات، پليس فتا

 تا پایان سال  اجرای طرح

هوشمندسازی فرآیند  محل ساماندهی  

 های نگهداری کاالهای مكشوفه

تقویت زیرساخت ها  تسریع در فرآیندها و 

عمليات تعيين تكليف کاالهای قاچاق 

 مكشوفه

ساماندهی، تجهيز و توسعه انبارهای نگهداری 

تعيين تكليف کاالهای  -کاالی مكشوفه قاچاق 

موجد در انبارهای اموال تمليكی در سطح ملی و 

 استانی

سازمان جمع 

آوری  و فروش 

 اموال تمليكی
    

تا پایان اسفند 

11 

بررسی عملكرد سازمان اموال تمليكی در تعيين 

 تكليف کاالهای قاچاق

قوه قضایيه 

)سازمان بازرسی 

 کل کشور(

   ستاد
تا پایان اسفند 

11 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

افزایش خطرپذیری ارتكاب و 

مقابله موثر و بازدارنده با 

 قاچاق

بهبود فرآیند و ارتقاء توان 

 کشف قاچاق

پيشگيری ازقاچاق فرآورده های 

 نفتی

پایش وتكميل اجرای 

آئين  44ماده  دستورالعمل

قانون  6و5نامه اجرایی مواد

 مبارزه با قاچاق کاال وارز

تكميل اجرای طرح تخصيص سوخت بر اساس پيمایش 

 شهری( شهری و برون)درون

شرکت ملی پخش 

 های نفتیفرآورده

سازمان راهداری، وزارت 

 کشور، ستاد 

اجرای کامل 

 طرح 

مستمر تا پایان 

 سال 

ساماندهی فرآیند درخواست، تخصيص و عرضه سوخت 

 در بخش حمل و نقل دریایی 

شرکت ملی پخش 

 های نفتیفرآورده
 سازمان بنادر و دریانوردی

اصالح و 

ارتقای 

سامانه، 

تدوین رویه 

 اجرایی 

تا پایان 

 شهریورماه

تكميل طرح کنترل و نظارت بر توزیع سوخت به 

های دیسپچينگ و تكميل نيروگاهها مشتمل بر پروژه 

 سامانه ارسال و رسيد

 وزارت نيرو 

-شرکت ملی پخش فرآورده

های نفتی،ستاد، وزارت 

 اطالعات 

ارتقای 

 سامانه 
 تا پایان سال

 های آب کشاورزی تكميل طرح برق دار کردن چاه 
وزارت جهاد 

 کشاورزی 

-شرکت ملی پخش فرآورده

های نفتی، وزارت اطالعات، 

 ستاد 

تعداد 

چاههای آب 

کشاورزی 

 برق دار شده

مستمر تا پایان 

 سال 

های ساماندهی فرآیند تخصيص، عرضه و مصرف فرآورده 

 های صنعت، معادن و اصناف نفتی در تمامی بخش

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت 

-شرکت ملی پخش فرآورده

های نفتی، وزارت اطالعات، 

 ستاد 

ميزان 

تخصيص 

 فرآورده 

مستمر تا پایان 

 سال 

ها به تدوین الگوهای برآورد ميزان مصرف فرآورده 

 تفكيک نوع کاربرد مصرف 
 تدوین الگو  ستاد، وزارت اطالعات   وزارت نفت 

تا پایان 

 شهریورماه

تكميل طرح تسجيل ماشين آالت کشاورزی و تخصيص 

 سوخت از طریق کارت بانكی 

وزارت جهاد 

 کشاورزی 

پليس راهور ناجا،ستاد،   

-شرکت ملی پخش فرآورده

 های نفتی

درصد 

پيشرفت 

 پروژه 

مستمر تا پایان 

 سال 

 اجرای طرح دیسپچينگ انبارهای نفت 
شرکت ملی پخش 

 های نفتیفرآورده
 تا پایان سال تعداد انبارها ستاد

تقویت و تجهيز آزمایشگاههای تخصصی تعيين ماهيت  

 ها و مشتقات نفتی در گمرکات تخصصی فرآورده

سازمان ملی 

 استاندارد ایران
 ستاد، وزارت اطالعات

تعداد 

 گمرکات 
 تا پایان سال 

ها و های متقاضی کدگذاری فرآوردهبررسی پرونده 

 مشتقات نفتی 

سازمان ملی 

 استاندارد ایران
 تعداد پرونده   

مستمر تا پایان 

 سال 

 درصادرات فرآورده های نفتی خود اظهاری رویهاجرایی 
سازمان ملی گمرک، 

، استاندارد ایران

 وزارت صمت

 تاپایان سال تعداد پرونده ستاد
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

افزایش خطرپذیری ارتكاب و 

مقابله موثر و بازدارنده با 

 قاچاق

بهبود فرآیند و ارتقاء توان 

 کشف قاچاق

 

های نوین تدوین و اجرای طرح

عملياتی کشف کاالی قاچاق در 

ای با سطوح داخلی، ملی و منطقه

 اولویت کاالهای هدف

 

های هوشمندانه اجرای طرح

با کاالهای قاچاق در مقابله 

سطح عرضه متناسب با 

صيانت و حمایت از کاالهای 

دارای مزیت مطلق و نسبی 

تولدی داخلی در راستای 

 جهش توليد

اجرای طرح های سراسری و منطقه ای مقابله با قاچاق کاال 

 و ارز
 تعداد مرحله   ناجا

تا پایان اسفند 

11 

های اطالعاتی و ارتقاء فعاليت

برای شناسایی و برخورد عملياتی 

ساماندهی و توسعه اقدامات  با قاچاق سازمان یافته

ای کالن با استفاده از مقابله

ظرفيت قرارگاه مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز در مرکز و 

 استانها

قانون مبارزه با  91اجرا و انعكاس نتایج مربوط به ماده 

 قاچاق کاال و ارز
 تعداد گزارش ستاد واجا

پایان اسفند تا 

11 

نيروهای  گيری از ظرفيتبهره

نظامی در امر مبارزه با قاچاق کاال 

 و ارز

استفاده حداکثری از توان نيروهای مسلح در پيشگيری و 

 مقابله با قاچاق 
     ناجا

تا پایان اسفند 

11 

 ناجا اجرای دستورالعمل تشخيص ظن به قاچاق
ستاد، سازمان تعزیرات 

قوه قضائيهحكومتی،   
 تعداد پرونده

تاپایان مرداد 

 11ماه

   ناجا ساماندهی و بازآزمایش ایستگاه های ایست و بازرسی 
تعداد 

 ایستگاه

تا پایان اسفند 

11 

بهبود و ارتقاء کيفيت تشكيل، 

رسيدگی و اجرای احكام 

 های قاچاقپرونده

بهبود فرآیند و عملكرد واحدهای 

 اجرای احكام

اجرای احكام تسریع در 

پرونده های ملی و مهم معوق 

 و جاری

تهيه و ابالغ بخشنامه برای مراجع قضایی به منظور رفع 

موانع موجود در اجرای احكام )حسب مورد متناسب با 

 وظایف  اختيارات( در پرونده های قاچاق کاال  ارز

 

قوه قضایيه 

)دادستانی کل 

 کشور(

   ستاد
تا پایان اسفند 

11 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

افزایش خطرپذیری ارتكاب و 

مقابله موثر و بازدارنده با 

 قاچاق

بهبود و ارتقاء کيفيت تشكيل، 

اجرای احكام  رسيدگی و

 های قاچاقپرونده

توانمندسازی و ارتقاء سطح 

ای و تخصصی یگانها و حرفه

های کاشف و مراجع رسيدگی رده

 کننده

تعيين تكليف قضایی پرونده 

 های ملی و مهم

رسيدگی به پرونده های قاچاق کاال و ارز با اولویت 

 مهم -های ملی پرونده

سازمان تعزیرات 

 حكومتی
 کاشف ستاد و مراجع

نسبت پرونده 

های قطعيت 

 یافته قاچاق

تا پایان اسفند 

11 

برداری از سامانه راه اندازی و بهره

 های قاچاقجامع پرونده

استقرار و بهره برداری از 

های سامانه جامع پرونده

 قاچاق

های تكميل استقرار و بهره برداری از سامانه جامع پرونده

 قاچاق کاال و ارز 

سازمان تعزیرات 

 حكومتی 

واجا،وزارت صمت 

،وزارت اطالعات 

،تعزیرات،ناجا،سازمان 

 حمایت،

شرکت ملی پخش،بانک 

مرکزی،گمرک،ميراث 

 فرهنگی،شيالت

،وزارت بهداشت،مرکز 

 برنامه ریزی دخانيات

تعداد ماژول 

های مورد 

نظر برای 

استقرار و 

تعداد 

سرویس ها و 

اقالم تبادل 

 اطالعات

 ل تا پایان سا

متناسب سازی شعب تخصصی 

 مبارزه با قاچاق

تعيين تكليف قضایی 

 های ملی و مهمپرونده

استقرار شعب گلوگاهی تعزیرات حكومتی در ایستگاه های 

 ایست و بازرسی های مهم

سازمان تعزیرات 

 حكومتی

 -گمرک -ناجا -ستاد

سازمان جمع آوری و 

 فروش اموال تمليكی

تعداد شعب 

 متناسب

اسفند  تا پایان

11 

 هایها و قابليتتوسعه ظرفيت

مقابله موثر و هدفمند با 

کاالهای در معرض قاچاق 

 ورودی و خروجی

های تدوین و اجرای طرح

اختصاصی مقابله با قاچاق کاالهای 

 91ماده  4موضوع تبصره 

تدوین و نظارت بر اجرایی 

شدن ضوابط خرید، فروش، 

حمل و نگهداری کاالهای 

ماده  4)تبصره موضوع قاچاق 

( از جمله کاالهای اساسی، 91

دام، فرآورده های نفتی، اقالم 

 سالمت محور و لوازم خانگی

تدوین، تصویب و ابالغ دستورالعمل ضوابط خرید، فروش، 

 حمل و نگهداری فرآورده های نفتی 
 ستاد، شرکت پخش

وزارت اطالعات، 

سازمان تعزیرات 

 حكومتی 

تصویب و 

ابالغ 

 دستورالعمل

تاپایان مرداد 

 ماه

تدوین، تصویب و ابالغ دستورالعمل ضوابط خرید، فروش  

 حمل و نگهداری لوازم خانگی 

ستاد + وزارت 

 صمت

وزارت اطالعات، 

سازمان تعزیرات 

حكومتی، اتاق اصناف 

 ایران 

تصویب و 

ابالغ 

 دستورالعمل

تاپایان مرداد 

 ماه

تدوین، تصویب و ابالغ دستورالعمل ضوابط خرید، فروش  

 حمل و نگهداری لوازم آرایشی و بهداشتی 

وزارت بهداشت، 

 وزارت صمت، ستاد 

وزارت اطالعات، 

سازمان تعزیرات 

حكومتی، اتاق اصناف 

 ایران 

تصویب و 

ابالغ 

 دستورالعمل

تاپایان مرداد 

 ماه
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

افزایش خطرپذیری ارتكاب و 

مقابله موثر و بازدارنده با 

 قاچاق

 هایها و قابليتتوسعه ظرفيت

مقابله موثر و هدفمند با 

معرض قاچاق کاالهای در 

 ورودی و خروجی

های تدوین و اجرای طرح

اختصاصی مقابله با قاچاق کاالهای 

 91ماده  4موضوع تبصره 

تدوین و نظارت بر اجرایی 

شدن ضوابط خرید، فروش، 

حمل و نگهداری کاالهای 

ماده  4موضوع قاچاق )تبصره 

( از جمله کاالهای اساسی، 91

دام، فرآورده های نفتی، اقالم 

 محور و لوازم خانگی سالمت

وزارت جهاد  اجرای کامل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری دام  

 کشاورزی

ستاد، وزارت اطالعات،  

 وزارت کشور 

درصد 

پيشرفت 

اجرای 

 دستورالعمل

مستمر تا پایان 

 سال 

اجرای کامل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری کاالهای 

 اساسی 

وزارت صنعت،  

معدن و تجارت، 

وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 

 بهداشت

ستاد، وزارت اطالعات،  

 وزارت کشور 

درصد 

پيشرفت 

اجرای 

 دستورالعمل

مستمر تا پایان 

 سال 

اجرای کامل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری 

 محصوالت دخانی 

وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

ستاد، وزارت اطالعات،  

 وزارت کشور 

درصد 

پيشرفت 

اجرای 

 دستورالعمل

مستمر تا پایان 

 سال 

اجرای کامل ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری دارو، 

 ها و تجهيزات پزشكی مكمل

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشكی

ستاد، وزارت اطالعات،  

 وزارت صمت 

درصد 

پيشرفت 

اجرای 

 دستورالعمل

مستمر تا پایان 

 سال 

ایجاد ساز و کارهای الزم برای جلوگيری از خروج غير 

 قانونی کاالهای اساسی از کشور

سازمان تعزیرات 

، ناجا، واجا، حكومتی

 وزارت صمت

 ستاد
تعداد پرونده 

 های متشكله

تا پایان اسفند 

11 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

افزایش خطرپذیری ارتكاب و 

 مقابله موثر و بازدارنده

 هایها و قابليتتوسعه ظرفيت

مقابله موثر و هدفمند با 

کاالهای در معرض قاچاق 

 ورودی و خروجی

گيری از ظرفيت سطح بهره ارتقاء

  سازمان صدا و سيما

توسعه فعاليتهای آگاهی 

بخشی، فرهنگی، تبليغات 

هوشمندانه و مشارکتهای 

اجتماعی در راستای حمایت 

از توليدات داخلی کيفی و 

رقابت پذیر و تقبيح فعل و 

مصرف کاالهای خارجی و 

 قاچاق

ئمی قانون احكام دا 97استفاده از ظرفيتهای بند چ ماده 

 های توسعه کشوربرنامه

ستاد، سازمان ملی  

 استاندارد ایران 

 4اعضای کارگروه ماده 

قانون مبارزه  94و ماده 

 با قاچاق کاال و ارز

ميزان اعتبار 

و توليدات 

 رسانه ای

 تا پایان سال 

ترویج و تعميق فرهنگ و باور 

عمومی مصرف کاالی کيفی 

 ایرانی و تقبيح قاچاق

سازی، توسعه تبليغات گفتمان

متناسب، هوشمندانه و همه 

 جانبه

نظام آموزشی  استفاده از ظرفيت

کشور برای ترویج مصرف کاالی 

کيفی ایرانی و تقبيح مصرف کاالی 

 قاچاق 

های مشترک منعقده با وزارت نامهپيگيری اجرای تفاهم

 علوم، تحقيقات و آموزش و پرورش 
 ستاد

وزارت آموزش و 

رش،  وزرات علوم و پرو

 تحقيقات 

اجرای 

 نامه هاتفاهم
 تا پایان سال 

ها و مدیریت از ظرفيتگيری بهره

 محتوایی فضای مجازی
 توسعه فعاليتهای فرهنگی و تبليغاتی در فضای مجازی 

ستاد ،  وزارت  

 صمت 

 4اعضای کارگروه ماده 

قانون مبارزه  94و ماده 

 با قاچاق کاال و ارز

برنامه تعداد 

 ها
 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ترویج و تعميق فرهنگ و باور 

عمومی مصرف کاالی کيفی 

 ایرانی و تقبيح قاچاق

سازی، توسعه تبليغات گفتمان

متناسب، هوشمندانه و همه 

 جانبه

های تبليغی، تدوین پيوست

های ای برای طرحفرهنگی و رسانه

 مبارزه با قاچاق

توسعه فعاليتهای آگاهی 

بخشی، فرهنگی، تبليغات 

هوشمندانه و مشارکتهای 

اجتماعی در راستای حمایت 

از توليدات داخلی کيفی و 

قبيح فعل و رقابت پذیر و ت

مصرف کاالهای خارجی و 

 قاچاق

ای های فرهنگی، تبليغی و رسانهتدوین و اجرای پيوست

برای طرح پيشگيری و مقابله با قاچاق کاالهای هدف 

های )نساجی، لوازم خانگی، محصوالت دخانی، فرآورده

 نفتی و اقالم سالمت محور(

 ستاد

 4اعضای کارگروه ماده 

 قانون مبارزه 94و ماده 

 با قاچاق کاال و ارز

تعداد 

 پيوست ها
 تا پایان سال 

تدوین نقشه راه توسعه تبليغات 

هوشمندانه با تعيين نقش و سهم 

های فرهنگی، هر یک از دستگاه

 آموزشی و تبليغی

تدوین و تصویب نقشه راه توسعه تبليغات هوشمندانه با  

تعيين نقش و سهم هر یک از دستگاههای فرهنگی، 

 آموزشی و تبليغی 

 ستاد

 4اعضای کارگروه ماده 

قانون مبارزه  94و ماده 

 با قاچاق کاال و ارز

تدوین و 

ابالغ نقشه 

 راه

 تاپایان مرداد ماه

مدیریت تقاضا و اصالح الگوی 

 مصرف

های ترویج فرهنگ تدوین سياست

مصرف کاالی داخلی و کاهش 

 تقاضای کاالهای خارجی و قاچاق

شورای عالی  107نظارت بر اجرایی شدن مصوبه جلسه  

انقالب فرهنگی مبنی بر راهبردها و اقدامات فرهنگی 

حمایت از کاالی ایرانی در سطوح خانواده، جامعه، سازمانها 

 و دستگاههای دولتی و غيردولتی 

ستاد، دبيرخانه  

عالی انقالب شورای

 فرهنگی

ربط و دستگاههای ذی

 عضو ستاد

-رنامهتعداد ب

 ها
 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

ترویج و تعميق فرهنگ و باور 

عمومی مصرف کاالی کيفی 

 ایرانی و تقبيح قاچاق

مدیریت تقاضا و اصالح 

 الگوی مصرف

 ساماندهی تبليغات کاالهای خارجی

توسعه فعاليتهای آگاهی 

بخشی، فرهنگی، تبليغات 

هوشمندانه و مشارکتهای 

اجتماعی در راستای حمایت 

از توليدات داخلی کيفی و 

رقابت پذیر و تقبيح فعل و 

مصرف کاالهای خارجی و 

 قاچاق

پيگيری اجرای قوانين و مقررات مربوط به ساماندهی  

 تبليغات کاالهای خارجی 

ستاد، وزارت صمت،  

 سازمان صداوسيما

 4اعضای کارگروه ماده 

قانون مبارزه  94و ماده 

 با قاچاق کاال و ارز

 تا پایان سال  تعداد قوانين 

سنجش مستمر گرایش و نگرش 

مردم نسبت به تقاضای کاالی 

 )قاچاق، خارجی و ایرانی(

تدوین و اجرای پروژه مطالعاتی و نگرش سنجی پيرامون 

رصد و سنجش مستمر  گرایش و نگرش مردم نسبت به 

 تقاضای کاالی خارجی، ایرانی و قاچاق

ستاد، سازمان  

 صداوسيما 

ربط و دستگاههای ذی

 عضو ستاد
 تا پایان سال  اجرای طرح
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

های سازمانی ساختتوسعه زیر

 و منابع انسانی

مدیریت تقاضا و اصالح 

 الگوی مصرف

وری نيروی کار و ارتقا بهره

 های درگير در امر مبارزه سازمان

توسعه فعاليتهای آگاهی 

بخشی، فرهنگی، تبليغات 

هوشمندانه و مشارکتهای 

اجتماعی در راستای حمایت 

از توليدات داخلی کيفی و 

رقابت پذیر و تقبيح فعل و 

مصرف کاالهای خارجی و 

 قاچاق

سا و اعضای شعب، برگزاری دوره های آموزشی برای رؤ

رؤسای اجرای احكام، کارشناسان دفاتر تخصصی حقوقی، 

 مدیران دفاتر و مسئولين اجراء

سازمان تعزیرات 

 حكومتی
 نفر ساعت ستاد

تا پایان اسفند 

11 

توسعه آموزش های تخصصی و 

کاربردی برای عناصر دست اندر کار 

 مبارزه

ارائه برنامه نياز سنجی  و ارائه پيشنهادات الزم در خصوص 

های آوزشی به منظور ارتقای سطح دانش اقتصاد کاربردی و 

امور مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورد نياز دادستان ها و 

 قضات دادسراها

قوه قضایيه 

)دادستانی کل 

 کشور(

 نفر ساعت ستاد
تا پایان اسفند 

11 

برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانين و مقرات 

 برای افراد در معرض خطرقاچاق 

سازمان تعزیرات 

 حكومتی
 تعداد ستاد

تا پایان اسفند 

11 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

سازمانی های ساختتوسعه زیر

 و منابع انسانی

مدیریت تقاضا و اصالح 

 الگوی مصرف

توسعه آموزش های تخصصی و 

کاربردی برای عناصر دست اندر کار 

 مبارزه

توسعه فعاليتهای آگاهی 

بخشی، فرهنگی، تبليغات 

هوشمندانه و مشارکتهای 

اجتماعی در راستای حمایت 

از توليدات داخلی کيفی و 

 رقابت پذیر و تقبيح فعل و

مصرف کاالهای خارجی و 

 قاچاق

 برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

ناجا، سازمان 

حمایت،گمرک، 

وزارت جهاد 

کشاورزی، شيالت، 

وزارت گردشگری، 

محيط زیست،شرکت 

ملی پخش فرآورده 

های نفتی، وزارت 

 بهداشت

 ستاد
تعداد دوره یا 

 کارگاه

تا پایان اسفند 

11 

بازمهندسی و متناسب سازی 

ساختارهای سازمانی و 

 مدیریتی مبارزه با قاچاق

تقویت ساختاری و کارکردی کانون 

مرکزی مبارزه متناسب با اقتضائات 

 حال و آینده قاچاق کاال و ارز

های انسانی، صيانت از سرمایه

 ارتقاء و ترویج سالمت اداری

ارتقاء سالمت اداری و صيانت از 

 کارکنان در دستگاه های مبارزه

 کننده

قانون  1اجرای برنامه های رفاهی و فرهنگی به استناد ماده 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز

ناجا، سازمان 

حمایت،گمرک، 

وزارت جهاد 

کشاورزی، شيالت، 

وزارت گردشگری، 

محيط زیست،شرکت 

ملی پخش فرآورده 

های نفتی، وزارت 

 بهداشت

 تعداد برنامه ستاد
تا پایان اسفند 

11 

های مردمی و مشارکتتوسعه 

 نهادهای غيردولتی و عمومی

ها و جلب مشارکت انجمن

های مردمی به منظور ترویج تشكل

فرهنگ توليد، و مصرف کاالی 

 داخلی و تقبيح مصرف کاالی قاچاق
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

توسعه مسئوليت و 

 های اجتماعیمشارکت

های مردمی و نهادهای توسعه مشارکت

 غيردولتی و عمومی

مدیریت یكپارچه و تقویت 

 های مردمیارتباطات و مشارکت

توسعه فعاليتهای آگاهی بخشی، 

فرهنگی، تبليغات هوشمندانه و 

مشارکتهای اجتماعی در راستای حمایت 

از توليدات داخلی کيفی و رقابت پذیر و 

تقبيح فعل و مصرف کاالهای خارجی و 

 قاچاق

تدوین و تصویب نقشه راه توسعه مشارکتهای 

مردمی در امر پيشگيری از قاچاق، ترویج 

مصرف کاالهای ایرانی و تقبيح فعل و مصرف 

 کاالهای خارجی و قاچاق 

 ستاد
ربط گاههای ذیدست

 و عضو ستاد

تدوین و 

تصویب 

 نقشه راه

 تاپایان مرداد ماه

ی ادیپلماسی و تعامالت منطقه

 المللیو بين

المللی ای و بينهای منطقهارتقاء همكاری

 گمرکی

 استفاده حداکثری از ظرفيت

ها و سازمانهای کنوانسيون

ای و بين المللی در امور منطقه

 گمرکی

 سازمان بنادر پليس گمرک اقدامات پليس گمرک سایر کشورهابازدید از 
تعداد 

 بازدیدها

تا پایان اسفند 

11 

 های دیپلماتيکتوسعه استفاده از ظرفيت

برای بسط و گسترش تجارت قانونی و 

 کاهش قاچاق

توسعه همكاری های حقوقی و 

 قضایی با کشورهای هدف

بر توافقات تجاری و  حقوقی وقضایی نظارت 

جلوگيری از گسترش تجارت غيرقانونی در 

 سطح گسترده 

قوه قضایيه 

)دادستانی کل 

 کشور(

   ستاد
تا پایان اسفند 

11 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

 رصد و قطع جریان مالی قاچاق

پویش و پایش مؤثر جریان عواید حاصل 

 از قاچاق

ارتقاء سطح تعامل و همكاری های 

تخصصی بين دستگاه های کاشف 

و مراجع رسيدگی کننده با مراجع 

قانونی مبارزه با پولشویی به منظور 

 شناسایی منابع تأمين مالی قاچاق

و تقویت شبكه منابع و پایگاه توسعه 

 رصد و پایش جریان مالی قاچاق کاال و ارز

نظارت  پيگيری قضایی جهت شناسایی منشأ 

 پول های کثيف با کمک نظام بانكی

قوه قضایيه 

)دادستانی کل 

 کشور(

   ستاد

تا پایان اسفند 

11 

رصد، کنترل و شفاف سازی مبادالت 

 ارزی 

ارزی در های برداری از سامانهبهره

 جهت کنترل و ایجاد شفافيت
 نظارت مؤثر بر سياستهای ارزی کشور

 (2تكميل سامانه نظارت ارزی )سنا 
بانک مرکزی 

 ج.ا.ا
  

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات  

 )سماصا( 

بانک مرکزی 

 ج.ا.ا

گمرک، وزارت 

 صمت 

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل استقرار و بهره بردای از سامانه نظام  

 یكپارچه معامالت ارزی )نيما( 

بانک مرکزی 

 ج.ا.ا
  

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 

های اصالح و ارتقای سامانه دریافت و پرداحت 

 (ITRSارزی )

بانک مرکزی 

 ج.ا.ا
  

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 

ایجاد سازوکار انظباق سيستمی اطالعات 

 تأمين ارز با اظهارنامه گمرکی  اعالميه

بانک مرکزی 

 ج.ا.ا

وزارت صمت،   

 گمرک ج.ا.ا 

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 

توسعه سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور  

 )سمتاک(

بانک مرکزی 

 ج.ا.ا

وزارت صمت،   

گمرک ج.ا.ا ، 

 واجا

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

 رصد و قطع جریان مالی قاچاق
رصد، کنترل و شفاف سازی مبادالت 

 ارزی 

های ارزی در برداری از سامانهبهره

 جهت کنترل و ایجاد شفافيت
 نظارت مؤثر بر سياستهای ارزی کشور

تكميل استقرار و بهره بردای از سامانه نظام  

 مزیت سنجی الكترونيكی بانكی 

بانک مرکزی 

 ج.ا.ا
  

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 

 تكميل سامانه فروش ارز غيرتجاری  
بانک مرکزی 

 ج.ا.ا
  

تعداد سرویس 

ها و اقالم 

 تبادل اطالعات

 تا پایان سال 

تكميل تبادل اطالعات پرتال ارزی با سامانه  

 جامع تجارت 

بانک مرکزی 

 ج.ا.ا
 وزارت صمت 

ایجاد سرویس 

های تبادل 

 اطالعات 

 تا پایان سال 

 اصالح و ارتقای سامانه ارز همراه مسافر  

گمرک ج.ا.ا ،   

بانک مرکزی 

 ج.ا.ا

 واجا 
اصالح و ارتقای 

 سامانه 
 تا پایان سال 

 موثر مرزمدیریت 

پوشش اثربخش مرزی و کنترل مبادی 

 غير مجاز

افزایش توان تحرک و تجهيزات 

 کنترلی مرزبانی

تقویت و توسعه همه جانبه اقدامات و 

تدابير اطالعاتی و امنيتی مرزها و مبادی 

ورودی و خروجی عمده کاالی قاچاق با 

 اولویت صيانت از خروج کاالی اساسی

سازمان یافته از افزایش ریسک قاچاق کالن و 

مبادی ورودی با استفاده ازکنترل مؤثر مبادی 

بهبود و تسهيل جریان تردد ، رسمی و مرزها

شفاف سازی وو انضياط بخشی به ورود ،مرزی

ترویج فرهنگ قبح ،کاالهای معافيت دار مرزی

تجهيز مبادی مرزی ،قاچاق در بين مرزنشينان

 به سيستم های بروز پایش

 درصد اجرا ، گمرکستاد  مرزبانی ناجا
تا پایان اسفند 

11 

های اقتصادی و اجتماعی توسعه فعاليت

با هدف  تقویت معيشت پایدار 

 مرزنشينان

بسترسازی و گسترش ميادین 

نقش آفرینی مرزنشينان در 

های اقتصادی مرتبط با فعاليت

 معيشت در مناطق مرزی هدف 

 

اجرای طرح ایجاد اشتغال پایدار و تأمين 

معيشت مرزنشينان )کولبری( با  و تقویت

استفاده از ظرفيتهای نهادهای انقالبی 

)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، 

بنياد مستضعفان انقالب اسالمی و کميته 

 امداد امام خمينی )ره((

 

 

 اصالح و بهبود فرآیند فروش سوخت مرزی 

شرکت ملی 

-پخش فرآورده

 های نفتی

وزارت کشور،  -9

ت، وزارت اطالعا

 ستاد 

اصالح آیين  

نامه ،  ميزان 

 فروش سوخت

تا پایان 

 شهریورماه

اجرای طرح فروش سوخت به مرزنشينان  

استان سيستان و بلوچستان در قالب اجرای 

 طرح رزاق 

وزارت کشور،  

سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی، 

شرکت ملی 

-پخش فرآورده

 های نفتی 

ستاد ، وزارت 

 اطالعات

درصد اجرای  

طرح، ميزان 

فروش سوخت 

 مرزی  

 تا پایان سال 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

 مدیریت موثر مرز

و های اقتصادی توسعه فعاليت

اجتماعی با هدف  تقویت معيشت 

 پایدار مرزنشينان

بسترسازی و گسترش ميادین نقش 

های آفرینی مرزنشينان در فعاليت

اقتصادی مرتبط با معيشت در مناطق 

 مرزی هدف 

اجرای طرح ایجاد اشتغال پایدار و 

تأمين و تقویت معيشت مرزنشينان 

)کولبری( با استفاده از ظرفيتهای 

ی )ستاد اجرایی فرمان نهادهای انقالب

حضرت امام )ره(، بنياد مستضعفان 

انقالب اسالمی و کميته امداد امام 

 خمينی )ره((

های ایجاد اشتغال پایدار و تأمين و تدوین طرح

تقویت معيشت مرزنشينان )با تمرکز بر کولبران( 

های سيستان و بلوچستان، کردستان، استان

کرمانشاه و آذربایجان غربی با استفاده از ظرفيت 

 نهادهای واسط و تسهيل گر 

ستاد، وزارت  

کشور ،  سازمان 

 برنامه و بودجه 

وزارت اطالعات،  

وزارت صمت، 

وزارت جهاد 

 کشاورزی 

تعداد اشتغال 

 ایجاد شده
 تا پایان سال 

هوشمندانه ساماندهی و مدیریت 

 مبادالت مرزی

ساماندهی نظارت بر فعاليت و تردد 

 تن )ملوانی(  500شناورهای سنتی زیر 

کاهش آسيب پذیری مبادی رسمی 

 ورود و خروج کاال

نجهيز ناوگان حمل و نقل دریایی به سامانه  

 ردیاب شناوری :

تجهيز شناورهای تجاری به سيستم شناسایی    

 (AISخودکار )

تجهيز شناورهای صيادی متردد در آب های 

 داخلی به سامانه ردیاب سجاد 

تجهيز شناورهای صيادی آب های دور به    

 VMSو  AISسيستم ترکيبی 

سازمان بنادر و 

دریانوردی، 

)دریابانی(،  ف. 

مرزبانی ناجا، 

سازمان شيالت 

 ایران

وزارت کشو،  

 ستاد ، واجا 
 تا پایان سال  تعداد شناورها

استقرار و حضور کنترلی نيروی انتظامی 

 در مبادی رسمی

تكميل اجرای فاز اول و اجرای فاز دوم استقرار 

پليس امنيت اقتصادی در مبادی رسمی پس از 

 دستورالعمل  99تصویب طرح در کارگروه ماده 

پليس امنيت 

اقتصادی ، 

وزارت کشور ، 

سازمان بنادر و 

دریانوردی، 

سازمان راهداری 

و نقل  و حمل

 جاده ای

ستادکل 

نيروهای مسلح ، 

 ستاد

مرز مجاز  25

 رسمی
 تا پایان سال 

اصالح و بهبود فرآیند واردات کاال از 

 های موقت مرزی طریق بازارچه

مدیریت و کنترل واردات بی رویه و 

ساماندهی معافيت های تجاری و 

 مرزنشينی

-های شمارهاجرای تصویب نامه 

و  24/99/9917هـ مورخ 55446/ت956519

 99/90/9911هـ مورخ 56755/ت990179شماره 

 هيأت وزیران 

وزارت کشور ،   

وزارت صمت، 

 گمرک ج.ا.ا 

 واجا ، ستاد 
درصد اجرای 

 آیين نامه 

تا پایان 

 خردادماه 

اجرای فرآیند ثبت آماری و تعيين منشأ ارز  

 کاالهای مجاز به واردات از طریق کولبری 
 وزارت صمت 

گمرک ج.ا.ا ،   

ستاد ، بانک 

 مرکزی ج.ا.ا 

اصالح سامانه و 

 تبادل اطالعات

تا پایان 

 خردادماه 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

 مدیریت موثر مرز
ساماندهی و مدیریت هوشمندانه 

 مبادالت مرزی

اصالح و بهبود فرآیند واردات کاال از 

 های موقت مرزی طریق بازارچه

مدیریت و کنترل واردات بی رویه و 

های تجاری و ساماندهی معافيت 

 مرزنشينی

پيگيری برای اجرای طرح ساماندهی ورود کاال 

توسط ملوانان و طرح ساماندهی بازارچه های 

 مرزی

     ناجا
تا پایان اسفند 

11 

ساماندهی نظارت بر فعاليت و تردد 

 تن )ملوانی(  500شناورهای سنتی زیر 

مدیریت و کنترل واردات بی رویه و 

تجاری و ساماندهی معافيت های 

 مرزنشينی

های های شمارهاجرای تصویب نامه

و شماره 24/99/9917هـ مورخ 55446/ت956519

هيأت  99/90/9911هـ مورخ 56755/ت990179

 وزیران 

وزارت صمت،   

وزارت کشور، 

 گمرک ج.ا.ا   

ستاد، واجا، سازمان  

بنادر و دریانوردی،  

 ف. مرزبانی ناجا 

درصد 

اجرای آیين 

 نامه 

 تا پایان سال 

نامه تحویل و تحول کاال و نحوه اجرای شيوه 

استقرار عوامل سازمان بنادر و دریانوردی در 

 گمرکات ملوانی مشمول 

گمرک ج.ا.ا ،  

سازمان بنادر و 

 دریانوردی

ستاد ، ف. مرزبانی 

 ناجا 

درصد 

اجرای 

 نامه شيوه

 تا پایان سال 

 گمرک ج.ا.ا  طراحی و استقرار کامل سامانه ملوانی  
ستاد، ف. مرزبانی  

 ناجا

استقرار 

 سامانه 

تا پایان 

 خردادماه 

اجرای فرآیند ثبت آماری و تعيين منشأ ارز  

 کاالهای مجاز به واردات از طریق ملوانی 
 وزارت صمت 

گمرک ج.ا.ا،  بانک 

 مرکزی ج.ا.ا

اصالح 

سامانه و 

تبادل 

 اطالعات

تا پایان 

 خردادماه 

در کليه بنادر کوچک  GCOMSاستقرار سامانه 

 استانهای ساحلی جنوب کشور 

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
 ستاد ،  گمرک ج.ا.ا 

استقرار 

 سامانه 

تا پایان 

 خردادماه 

کاهش آسيب پذیری مبادی رسمی 

 ورود و خروج کاال

اصالح دستورالعمل ساماندهی جامع شناورها و  

 انضباط بخشی به ترددهای دریایی 
 ستاد

سازمان بنادر و  

دریانوردی، ف. 

مرزبانی ناجا 

)دریابانی(، وزارت 

کشور ، سازمان 

 شيالت ایران

اصالح 

 دستورالعمل 

تاپایان مرداد 

 ماه

تدوین، تصویب و ابالغ دستورالعمل ساماندهی  

 شناورهای فاقد هویت 

سازمان بنادر و 

دریانوردی، 

 ستاد

سازمان شيالت 

ایران، ف. مرزبانی 

ناجا 

)دریابانی(،وزارت 

 کشور

ابالغ 

 دستورالعمل 

تاپایان مرداد 

 ماه
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

 مدیریت موثر مرز
ساماندهی و مدیریت 

 هوشمندانه مبادالت مرزی

شناسایی و حذف شيوه ها، شگردها  

 بسترهای قاچاق از مبادی رسمی

کاهش آسيب پذیری مبادی 

 کاالرسمی ورود و خروج 

 

طراحی ساز و کار نظارت بر عملكرد کميته سلكتيویتی و 

چگونگی اجرای مصوبات در فرآیندهای کارشناسی، 

 ارزیابی و درب خروج گمرک

قوه قضایيه 

)دادستانی کل 

، بازرسی کل کشور(

 کشور

   ستاد
تا پایان اسفند 

11 

اعمال مدیریت یكپارچه و هماهنگ 

 مرزی 

طرح مدیریت یكپارچه و هماهنگ تدوین، ابالغ و اجرای 

 های مرزی و بنادر تجاری کشور مرزی در پایانه

گمرک ج.ا.ا، 

سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده 

ای، سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 وزارت کشور ستاد  
ابالغ آیين 

 نامه 
 تا پایان سال 

تقویت و تجهيز مبادی رسمی و 

های محورهای مواصالتی به دستگاه

 کنترلی پيشرفته

های نظام جامع اسكن )پویش( محموله»تصویب و ابالغ  

 « تجاری

ستاد، گمرک ج.ا.ا ، 

 وزارت اطالعات

-راهناجا، وزارت 

 وشهرسازی 

-ابالغ نظام

 نامه 

تاپایان مرداد 

  ماه

 x-rayتكميل طرح تجهيز گمرکات کشور به دستگاههای 

 با استفاده از ظرفيتهای شرکتهای توليد داخلی 
 گمرک ج.ا.ا  -9

وزارت اطالعات،  

 ستاد، ناجا

 5حداقل 

-xدستگاه 

ray  

مستمر تا پایان 

 سال 

تكميل طرح تجهيز محورهای مواصالتی مهم به 

 جاده ای  x-rayدستگاههای 

وزارت اطالعات،  

 ناجا
 گمرک ج.ا.ا ، ستاد

تعداد 

دستگاههای 
x-ray  

مستمر تا پایان 

 سال 

 ساماندهی و تجهيز بنادر تجاری کوچک

اصالح دستورالعمل جامع ساماندهی، تجهيز و تكميل  

 بنادر و اسكله های کشور 
 ستاد

سازمان بنادر و 

دریانوردی، سازمان 

شيالت ایران، ف. 

مرزبانی ناجا 

 )دریابانی( 

اصالح 

 دستورالعمل 

تاپایان مرداد 

  ماه

اجرای طرح ساماندهی بنادر کوچک نوار ساحلی جنوب  

 کشور 

سازمان بنادر و 

 دریانوردی
 تا پایان سال  اجرای طرح  گمرک ج.ا.ا ، ستاد 
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 واحد همكار مجری عنوان برنامه  9911اولویت برنامه سال  اقدام اساسی  هدف/راهبرد موضوع/اولویت راهبردی
شاخص 

 سنجش

زمانبندی ریز 

 هافعاليت

 مدیریت موثر مرز
کاهش آسيب پذیری مبادی 

 رسمی ورود و خروج کاال

 ساماندهی و تجهيز بنادر تجاری کوچک
کاهش آسيب پذیری مبادی 

 رسمی ورود و خروج کاال

های دریایی فاقد مجوز ساخت و ساماندهی سازه 

 برداری  بهره
 سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و 

دریانوردی ، سازمان 

شيالت ایران،  ف. 

مرزبانی ناجا 

 )دریابانی(، ستاد 

تعداد 

های سازه

 فاقد مجوز 

 تا پایان سال 

شناسایی و حذف بسترهای شكل گيری 

 قاچاق از مناطق آزاد و ویژه

کاهش آسيب پذیری مبادی 

 رسمی ورود و خروج کاال

تكميل طرح استقرار فيزیكی و سيستمی گمرک 

 صنعتی -ج.ا.ا در مبادی ورودی مناطق آزاد تجاری

گمرک ج.ا.ا ، دبيرخانه  

 شورایعالی مناطق آزاد

وزارت اطالعات،  

 ستاد 

اجرای طرح 

منطقه  7در 

 آزاد تجاری 

تا پایان 

 شهریورماه 

تكميل طرح استقرار پنجره واحد مناطق آزاد 

 صنعتی و ویژه اقتصادی )فاز دوم( -تجاری

دبيرخانه شورایعالی مناطق 

صنعتی و ویژه -آزاد تجاری

 اقتصادی 

 ستاد 

درصد 

پيشرفت 

 پروژه 

 تا پایان سال 

تكميل طرح حفاظت فيزیكی پيرامونی مناطق )فنس 

های از ظرفيتالكترونيكی و هوشمند( با استفاده 

 شرکتهای دانش بنيان 

دبيرخانه شورایعالی مناطق 

صنعتی و ویژه -آزاد تجاری

 اقتصادی 

 گمرک ج.ا.ا، ستاد 
منطقه  9

 آزاد تجاری 
 تا پایان سال 

استقرار و بهره برداری از سامانه جامع انبارهای  

 مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی 

دبيرخانه شورایعالی مناطق 

صنعتی و ویژه -آزاد تجاری

 اقتصادی 

وزارت صمت،  -9

 ستاد 

استقرار 

 سامانه 
 تاپایان مرداد ماه

 




