
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 پیشگیری و مبارزه باآموزش مقدماتی 

محورکاالهای سالمتقاچاق   

 )به انضمام آخرین مصوبات(

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز  

8931مهرماه   



 تعالی باسمه

 )به انضمام آخرین مصوبات(محور محتوای آموزشی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت

    

 

حه
صف

 1 
از 

22  
 فهرست

 2 ............................................................................................................... :مسئله انیب و مقدمه( الف

 2 ..............................................................................................................................:اهداف( ب

 2 ................................................................................................................ :اصطالحات و فیتعار( پ

 3 .................................................................................................. :محورسالمت یکاالها بازار تیوضع( ت

 3 .......................................................................................................................:مکمل و دارو( 1-ت

 4 ......................................................................................................... :یپزشک ملزومات و زاتیتجه( 2-ت

 4 ...................................................................................................... :یبهداشت و یشیآرا یهافرآورده( 3-ت

 4 ..................................................................................................... :یدنیآشام و یخوراک یهافرآورده( 4-ت

 4 .................................................................................... :محورسالمت یکاالها قاچاق مخاطرات و هابیآس( ث

 7 ................................ :محورسالمت یکاالها قاچاق با مبارزه و یریشگیپ یاصل یهابرنامه و اندازچشم قاچاق، یهاشهیر و علل( ج

 7 ................................................................................... :محور سالمت یکاالها قاچاق یریگشکل یاصل عوامل( 1-ج

 9 ........................................................................ محورسالمت یکاالها قاچاق از درصد 11 ساالنه کاهش:  اندازچشم( 2-ج

 9 ........................................................................... :محور سالمت یکاالها قاچاق با مبارزه یها کردیرو و هااستیس( 3-ج

 11.................................................................................................................... :اقدام یمحورها( 4-ج

 11............................. :آن مصوبات نیآخر و محورسالمت یکاالها قاچاق با مبارزه و یریشگیپ مقررات و نیقوان ،یباالدست اسناد( چ

 12.......................................................................................................ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون( 1-چ

 12............................................................................................ (:التیتشک و قیمصاد ف،یتعار)اول فصل( 1-1-چ

 12............................................................................................................ (:یریشگیپ) دوم فصل( 2-1-چ

 12............................................................................. (یارز و یاارانهی مشروط، مجاز مجاز، یکاالها) سوم صلف( 3-1-چ

 13.................................................................................................... (ممنوعه یکاالها) چهارم فصل( 4-1-چ

 13......................................................................................... (یاحرفه و افتهیسازمان قاچاق) پنجم فصل( 5-1-چ

 14........................................................................................................ (مرتبط جرائم) ششم فصل( 6-1-چ

 14........................................................................ (کاال کشف و کاشف یهادستگاه به مربوط مقررات) هفتم فصل( 7-1-چ

 14................................................................................... (قاچاق جرم به یدگیرس صالح مراجع) هشتم فصل( 8-1-چ

 14................................................................................................... (قاچاق از یناش اموال) نهم فصل( 9-1-چ

 15..................................................................................................... (یعموم مقررات) دهم فصل( 11-1-چ

 15.... :ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 81 ماده 4 تبصره دستورالعمل 2 ماده موضوع یپزشک زاتیتجه و ییدارو اقالم یاختصاص ضوابط( 2-چ

 16............................................................................................................... :فیتعار -اول فصل( 1-2-چ

 16................................................................................ مشمول یکاالها انبارش و ینگهدار ضوابط -دوم فصل( 2-2-چ

 16...........................................................................................مشمول یکاالها حمل ضوابط -سوم فصل( 3-2-چ

 16................................................................................. مشمول یکاالها فروش و دیخر ضوابط -چهارم فصل( 4-2-چ

 17...................................................................................................... یعموم مقررات -پنجم فصل( 5-2-چ

 17.................................................................................. :یابالغ ضوابط به نسبت هادستگاه فیتکال و الزامات( 6-2-چ

 18.................................................... :خودروها از یبازرس دستورالعمل و کشف صورتجلسه شیرایو نیآخر و یبازرس( 3-چ

 18............................................................ :اصل یکاالها صیتشخ یهاروش قاچاق و یتقلب اصل، یکاالها یهاتفاوت( ح

 18......................................................................................................:کشور ییدارو یرسم فهرست( 1-1-ح

 19................................................................................................................. :یبهداشت پروانه( 2-1-ح

 TTAC: ..................................................19 به موسوم سامانه و محورسالمت یکاالها اصالت کنترل و یابیرد ،یریرهگ طرح( 3-1-ح

 21...........................................................................................:یقطع قاچاق( یبرندها) یتجار یهانشان( 4-1-ح

 21............................................................ :محورسالمت قاچاق با مبارزه و یریشگیپ ندهیآ یشنهادهایپ و یبندجمع( خ

 22.......................................................................................................................... :هاوستیپ -د

 

  



 )به انضمام آخرین مصوبات(محور آموزش مقدماتی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت

 

حه
صف

 2 
از 

22  
 :و بیان مسئله مقدمهالف( 
د، رش  یاندر جر جامعه یازهاین و برآوردن محرومیت فقر و نمودن کن یشه و ر یاقتصاد  استقالل  ینتأممناسب  فراهم نمودن بستر  منظور به

س   یازهاین ینأمت» سا شت، خوراک، پوشاک و   یا سالم به   »و همچنین « و پرورش آموزش مانند بهدا سب و کار و رقابت  نحوی که ایجاد فضای ک

 ی افراد جامعه است.، جزو حقوق اولیه«آحاد جامعه توانایی کسب رزق و روزی حالل و تأمین معیشت مناسب خود را بدست آورند

های آرایشبی،  محور، اعم از دارو، مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشبکی، عطریات، فرآورده متدر این بین، تأمین و توزیع مناسبب کاالهای سبال  
شت           سالمت و بهدا ستقیم در حفظ و ارتقاء  شامیدنی، عالوه بر تأثیرگذاری م شتی، خوراکی و آ ، با توجه به تنوع و تعدد اقالم، میزان عمومیبهدا

نظومه سببالمت، تجارت و اقتصبباد جامعه دارد. لذا شببناسببایی کاالهای  ای در مجایگاه ویژهتقاضببا و مصببرس و سببهم قابل توجه واردات و تولید،  

 عنوان یکی از ابعاد سبک زندگی سالمت محور است.محور اصیل و اطمینان از بهداشت این کاالها، برای عموم جامعه دارای اهمیت ویژه بهسالمت
سوی دیگر،   ضباط و  در اثر بر هم خوردن از  صرس کاالها دچار   توزیعو ارز، زنجیره تأمین )تولید یا واردات(،  شفافیت گردش کاال فقدان ان و م

کاال و ارز یک  پدیده قاچاقیابد. ناهنجاری اقتصببادی، وهور می ینوع ی از ابعاد اقتصبباد پنهان وبه عنوان یک 1و ارز قاچاق کاال شببود وآسببیب می

 های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... است. وزهدر ح انه معلول عوامل متعددیشناسکه در یک نگاه آسیببوده مسئله چند وجهی 

و  نمایدمردم را تهدید میسبالمت   های تولید و اشبتاال، فرصبت  حور عالوه بر ضبررهای مالی و مادی و هدر نمودن قاچاق کاالهای سبالمت م 
نفعان بر عهده مسبببئولین و  یبرای جلوگیری از قاچاق این گروه کاالها  خطیری از این رو، مسبببوولیتشبببود. حتی منجر به مخاطرات جانی می

های دولتی، صاحبان کسب و کار و آحاد   نفعان، اعم از دستگاه آگاهی بخشی  ی . در این راستا، یکی از مهمترین اقدامات،  مربوطه نهاده شده است  

  .در خصوص ابعاد مختلف قاچاق این گروه کاالیی استجامعه 
های کاالیی در این متن آورده نشده و ضمن تدوین کلیات با عنایت به گستردگی مباحث و سایر مالحظات، جزئیات تخصصی به تفکیک گروه

پیشگگگیری و مبارزه با  آموزش مقدماتیتحت عنوان چهارچوب حاضببر  نیاز آگاهی عموم جامعه و بازرسببین و کارکنان مربوطه،  و مقدمات پیش

 نائل شوند. زیر بینی شدهپیشرود مخاطبان محترم، در پایان مطالعه به اهداس شده و انتظار میتدوین ، محورمتقاچاق کاالهای سال

 :اهدافب( 
 محور و وضعیت بازار آنآشنایی با انواع کاالهای سالمت -1

 با تقلب و عرضه خارج از شبکه آن و تفاوت مفهوم قاچاق آگاهی از -2

 محورقاچاق کاالهای سالمت ها و مخاطراتآگاهی از آسیب -3

 محورهای اصلی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمتها و برنامهانداز، سیاستهای قاچاق، چشمآگاهی از علل و ریشه -4

 و آخرین مصوبات این حوزه محورقوانین و مقررات پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمتاسناد باالدستی، آشنایی با  -5

 محورقاچاق کاالهای سالمت از مجازات آگاهی -6

 محورهای تشخیص کاالهای اصل و قاچاق سالمتآشنایی با روش -7

 ها و مزایای آنمحور، ضرورتری و ردیابی کاالهای سالمتطرح رهگیآشنایی با ابعاد  -8

 تعاریف و اصطالحات:پ( 

 ، آرایشی و بهداشتی  2های خوراکی، آشامیدنی ی، مواد و فرآوردهها، ملزومات و تجهیزات پزشک شامل دارو، مکمل  ( کاالی سالمت محور: 8-پ

 (3با قاچاق کاال و ارزقانون مبارزه  27ماده مورد اشاره )

                                                                 

 تعریف قاچاق : 1 

 ی آن از طرس دولت ممنوع شده است.آنچه ورود آن به کشور و یا معاملهفرهنگ دهخدا: 

 .غیر قانونی طورخرید و فروش اجناس به قاچاق، فرهنگ معین: 

ساس این قانون و یا        کاال و ارز قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: قاچاق شود و بر ا ست که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز  هر فعل یا ترک فعلی ا

 در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد،

یعنی ماده غذایی که حداقل یک مرحله فراوری صنعتی روی آن انجام شده باشد؛ لذا مواد غذایی مانند  ؛مد نظر است "فرآورده غذایی"الزم به  کر است در این تعریف 2 

 اند، مصداق این تعریف نیستند.. که مشمول فرآوری صنعتی نشدهگوشت، برنج، دانه  رت، گندم و ..

 21/17/94و اصالحی  3/11/92قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 3 
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سالمت 2-پ مجاز، اعم از تولید  سببالمت محور کاالی :محور مجاز( کاالی 

وزارت بهداشبت، درمان و آموزش  داخل یا وارداتی، آن کاالیی اسبت که مجوز  
 عرضه در داخل کشور دریافت نموده است. تولید/ واردات و برای  پزشکی،

کاالیی که صبببدور یا ورود آن عالوه بر انجام  ( کاالی مجاز مشگگرو :3-پ

تشببریفات گمرکی حسببب قانون نیازمند به کسببب مجوز قبلی از یک یا چند  

( قانون مبارزه با 1)مورد اشببباره بند )ج( ماده ) ربط قانونی اسبببتمرجع  ی

 .4اق کاال و ارز(قاچ

 هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز شود و بر اساس قانون ( قاچاق کاال و ارز:4-پ

و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی  مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز( 1ماده  کر شده در عرضه آن در بازار داخلی کشف شود ) محل

 .(العالی()مدولهظم رهبریبر اساس فرمان مقام مع 1381تیرماه  12یخ )تأسیس شده به تارستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( ستاد: 5-پ

 هارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استانریزی، هماهنگی و نظا: کمیسیون برنامهاستانی ( کمیسیون6-پ

 و ضابطین آنقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  36های موضوع ماده دستگاه ( دستگاه کاشف:7-پ

 (اعضای اصلی ستاد 115مصوب جلسه ) محوربرنامه جامع پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور:( برنامه سالمت1-پ

سالمت:   9-پ صالت و  سالمت  ( طرح ا صالت کاالهای  سازم طرح ردیابی، رهگیری و کنترل ا سامانه موسوم به   محور   ،TTACان غذا و دارو و 

 (( قانون احکام دائمی توسعه7ماده) مورد اشاره بند)پ()

صره    81-پ ضوابط تب شکی:  81ماده  4(  صی      اقالم دارویی و تجهیزات پز صا اقالم دارویی و  خرید، فروش، حمل و نگهداری ضوابط اخت

 اعضای اصلی ستاد( 124قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ابالغی جلسه  18ماده  4دستورالعمل تبصره  2موضوع ماده )تجهیزات پزشکی 

 محور:ت( وضعیت بازار کاالهای سالمت
ساالنه حدود       بر شده، در کشور  ساس برآوردهای انجام  سالمت میلیارد دالر کا 48/18ا صرس می الهای  میلیارد دالر آن  28/3 شود که محور م

 د. شومحور مصرفی از طریق قاچاق تأمین میکاالهای سالمتدرصد 18است. در واقع حدود قاچاق 

سالمت با توجه به تمایز رفتاری مابین زیرگروه صادرات، واردات و در واقع برآورد   های کاالهای  صرس، تولید،  محور از حیث میزان و چگونگی م
 پردازیم.زیرگروه اصلی، می 4محور، به تفکیک در ادامه به بررسی جزئیات وضعیت بازار کاالهای سالمتقاچاق، 

 :دارو و مکمل( 1-ت
از طریق میلیون دالر  1961 آن معادل 35%مصببرس شببده اسببت که  96میلیون دالر دارو و مکمل طی سببال  5599مطابق آخرین برآوردها، 

شده و  شکاس      میلیون دالر  187 به ارزش صادرات میلیون دالر و  3714تولید به ارزش همچنین  واردات تأمین  ست. لذا طبق روش  شده ا انجام 

ضا، برآور   ضه و تقا صرفی   %2و معادل میلیون دالر  111د قاچاق این گروه کاالیی عر سه  دارو و مکمل م ست. جزئیات مقای ضعیت بازار و  ای بوده ا و
 ( قابل مشاهده است.1به شرح جدول ) 95نسبت به سال  96سال  قاچاق دارو و مکمل در

 5(96و  95وضعیت بازار و برآورد قاچاق دارو و مکمل )مقایسه سال  –( 1جدول )

 قاچاق برآورد واردات صادرات تولید مصرف میلیون دالر

 896 1336 166 6493 9285 59سال 

 114 1531 121 6119 9955 53سال 

 -93% +12% +91% +88% +13% تغییرات

                                                                 

 محور جزو کاالهای مجاز مشروط هستند.مالحظه: بر اساس تعریف بند مذکور، کاالهای سالمت 4 

وزارت صنعت،  های مرکز آمار ایران،ریزی، آمار و بودجه ستاد و بر اساس دادهبرنامهاداره شده توسط مالحظه: منبع برآوردهای ارائه شده در جداول بخش )ت(، آمارهای تهیه5 

 ج.ا.ا، است. معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گمرک
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 ( تجهیزات و ملزومات پزشکی:8-ت

شکی و تجهیزات میلیون دالر  2356مطابق آخرین برآوردها،  سال   ملزومات پز ست که      96طی  شده ا صرس  میلیون  1366آن معادل  58%م

میلیون دالر انجام شده است. لذا طبق روش  21صادرات به ارزش و میلیون دالر  876 تولید به ارزش همچنین و دالر از طریق واردات تأمین شده

اسبت. جزئیات  تجهیزات و ملزومات پزشبکی مصبرفی بوده    5و معادل %میلیون دالر  134اضبا، برآورد قاچاق این گروه کاالیی  شبکاس عرضبه و تق  

 است. ارائه شده( 2به شرح جدول ) 95نسبت به سال  96سال  وضعیت بازار و قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی درای مقایسه
 (96و  95)مقایسه سال  تجهیزات و ملزومات پزشکیوضعیت بازار و برآورد قاچاق  –( 2جدول )

 قاچاق برآورد واردات صادرات تولید مصرف میلیون دالر

 698 581 15 583 8129 59سال 

 169 1633 84 213 8693 53سال 

 -38% +91% -9% -9% +2% تغییرات

 های آرایشی و بهداشتی:( فرآورده6-ت
میلیون دالر  391آن معادل  14%مصرس شده است که     96طی سال   فرآورده آرایشی و بهداشتی  میلیون دالر  2717مطابق آخرین برآوردها، 

میلیون دالر انجام شبده اسبت. لذا طبق روش    29صبادرات به ارزش   میلیون دالر و 722 تولید به ارزش همچنین  از طریق واردات تأمین شبده و 
ضا، برآورد قاچاق این گروه کاالیی      ضه و تقا شتی از طریق قاچاق تأمین   فرآورده %61و میلیون دالر بوده  1633شکاس عر شی و بهدا شده  های آرای

 است.ارائه شده ( 3به شرح جدول ) 95نسبت به سال  96سال تاییرات ای . جزئیات مقایسهاست

ایران . همچنین 6محصوالت قاچاق، تقلبی نیز هستند %91توجه به وضعیت خاص لوازم آرایشی و بهداشتی  کر این نکات ضروری است که  با
رس لوازم آرایشی در حال کاهش متأسفانه سن مصاست.  خاورمیانه کننده این کاالها درمصرس جهان و دومین هفتمین مصرس کننده لوازم آرایشی

درآمد خانوار صرس خرید لوازم  % 5/4هزینه ساالنه خرید کتاب معادل هزینه یک روز خرید لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور است و حدود است. 

 .7سرانه مصرس در اروپاستبرابر  3که شود آرایشی و بهداشتی می
 (96و  95)مقایسه سال  های آرایشی و بهداشتیفرآوردهوضعیت بازار و برآورد قاچاق  –( 2جدول )

 قاچاق برآورد واردات صادرات تولید مصرف میلیون دالر

 1994 813 61 394 8429 59سال 

 1366 654 85 188 8111 53سال 

 +9% +91% -3% +11% +64% تغییرات

 های خوراکی و آشامیدنی:( فرآورده9-ت
سال     شده در  ساس روش خبرگی ، 94طبق آخرین برآورد انجام  ست. در واقع    %18، بر ا صرس این کاالها قاچاق بوده ا صرس این   از م بازار م

به عدم وجود آمار و اطالعات شبببفاس در حوزه با توجه لیکن  میلیون دالر بوده اسبببت. 1416میلیون دالر و برآورد قاچاق آن حدود  7812کاالها 
سنوا       فرآورده ست؛ لذا در  سترس نی شامیدنی، جزئیات آن در د شامیدنی در  یل  ت بعدی، برآورد قاچاق فرآوردههای خوراکی و آ های خوراکی و آ

 ردیف سایر، در مجموع قاچاق کاال و ارز انجام شده است.

 محور:ها و مخاطرات قاچاق کاالهای سالمتآسیب( ث
و  است میلیارد دالر  28/3 و معادل 25% حدودمحور نسبت به مجموع قاچاق کاال و ارز،  سهم قاچاق کاالهای سالمت   مطابق آخرین برآوردها،

درصدی تأمین از  61اقالم آرایشی و بهداشتی، با سهم در این بین، شود که از طریق اقتصاد پنهان تأمین می یمحور مصرفاز کاالهای سالمت %18
 تقلب قرار دارند. محور همزمان در معرض قاچاق وبخش قابل توجهی از کاالهای سالمت همچنینطریق قاچاق، بیشترین سهم را داراست. 

                                                                 

 .388653پایگاه خبری قطره؛ کد خبر های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران؛ دهاعالم انجمن واردکنندگان فرآور6 

شده توسط مجله     7  ساس تحلیل آمارهای منتشر  Beautبر ا y Worl d Mi ddl e East المللی تجارت محصوالت زیبایی، مو، عطر و تندرستی( در    )بزرگترین نمایشگاه بین   

stپایگاه تخصببصببی آمار ، 2116سببال  at i st a  ،خبرگزاری دانشببجویان ایران ایسببنا؛ کد خبرمرکز گلوبال اسببتادی  تحقیقاتیو مؤسببسببه  موسببسببه نظرسببنجی گالوپ 

 .   97122212111و کد خبر  95181815155
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محور، عدم وصبول درآمدهای دولت که در نهایت برای تأمین رفاه عموم جامعه  میلیارد دالر در قاچاق کاالهای سبالمت  28/3عالوه بر صبرس  

ضربه به تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی این کاالها،   بایست هزینه می می طبق برآوردها در ازای هر یک میلیارد دالر قاچاق، شده و همچنین 

  رود.هزار فرصت شالی از بین می 361محور، ساالنه حدود در ازای قاچاق کاالهای سالمت لذارود. هزار فرصت شالی از بین می 111حدود 
شببوند که شببامل کاالهای تاریخ انقضببا همزمان مورد تقلب واقع میمحور سببالمتکاالهای قاچاق  %91که بیش از همچنین با توجه به آن

ت معموال که قاچاق محصوالبندی و پر کردن آن با مواد فاقد استاندارد است و با توجه به آنگذشته یا رو به انقضاء، تاییر تاریخ انقضاء، جعل بسته

ستاندارد )دمای منفی    صعب العبور و در ناوگان حمل و نقل فاقد ا سانتی  81درجه الی  21از طریق مناطق  ضربه شود گراد( انجام میدرجه  هایی ، 

ضررهای مالی مذکور به کشور وارد می   شت، درمان و        بیش از  ضررهای وارده به حوزه بهدا سبه نیست؛ چراکه مخاطرات جانی و  شود که قابل محا

 سالمت جامعه با معیارهای مالی قابل سنجش نخواهد بود.

 دارو و مکمل: (1-ث

سفانه به تناوب می  صرس مکمل   که بهشنویم  متأ سطه م شی غیرم وا جاز، های ورز

چه چیزی قابل مقایسه با به خطر افتادن  دهد.جوان ورزشکاری جان خود را از دست می
جان جوان ورزشببکاری اسببت که با هزار امید و آرزو پرورش یافته و به دلیل اسببتفاده از 

شیم که      های تقلبی و غیرمجاز از دنیا مکمل ست بیاندی ست؟ کافی ا  ایههزینچه رفته ا

در حیطه دارو؛ داروی ضبد انعقاد   شبود. برای شبکوفایی یک انسبان در جامعه صبرس می   

که در            چاق را ) قا مار داروی تقلبی و  مار تجویز شبببد؛ لیکن آن بی یک بی خون برای 
صببرس نموده فاقد ماده مؤثره و اثرگذاری الزم اسببت( به تناوب م ترین حالتخوشبببینانه

های همچنین گزارشاست؛ این موضوع به سادگی منجر به مرگ یک انسان شده است.        

 غیرقابل اغماض است.، ی افراد بر اثر مصرس داروهای تقلبیمربوط به نابینا شدن برخ
بدون رعایت           به عبارت دیگر این داروها مراحل نظارتی تولید، توزیع و پخش را 

 و کنندمی طی بهداشببتی  هایدارو و نظارت سببازمان  اسببتانداردهای الزم جهت تولید 

اسبببت دارای ناخالصبببی و یا  ممکن حتی یا و ندارند بخشبببی اثر جهت را الزم کیفیت

صلی  مواد از غیر ایفرآورده شند که در     ر بر شده  ادعا ا سته بندی و برچسب دارو با وی ب
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 با داروهایی و گیاهی مکمل، صورت  به است  ممکن هاخواهد بود. این فرآوردهکننده تحت خطر باالی ایجاد عوارض این صورت سالمت فرد مصرس   

ی ه این گونه داروها که در منابع غیر رسمکنند تولید هایشرکت تبلیاات در. باشند کشور دارویی بازار در موجود اصلی داروهای مشابه بندی بسته

سایت    ضی از  شاهده ...  و تبلیااتی هایپیامک روزنامه، تبلیااتی صفحات  ااتی،تبلی مجالت ماهواره، اینترنتی، هایاز جمله  بع  دعایا شود؛  می م
...  و یا جمالت فریبنده دیگری به چشببم  و هاآن بودن دارویی تداخل و عارضببه  هیچ بدون ، %111 بخشببی  اثر بر مبنی داروها این سببازندگان 

ست  اثبات قابل عنوان هیچ به ادعاها این علمی نظر از که خوردمی . شود می بیان بیماران نظر جلب جهت جذاب شعارهای  و ادعا حد در تنها و نی

 المتس   زیرا شود یچ عنوان توصیه نمی ه به نیستند  پزشکی  و دارویی سازمان  هیچ نظارت تحت که غیررسمی  هاینتیجه مصرس این فرآورده  در

صرس  فرد سی به اطالعات مورد نیاز در مورد بهترین زمان،        . گرفت خواهد قرار تهدید مورد جداً کننده م ستر صرس، عدم د سب م فقدان تاریخ منا
سته   صرس، کیفیت پایین ب شرایط نگهداری        میزان و روش م سخگویی به مشتری، عدم رعایت  بندی، عدم امکان دسترسی به مرکزی معتبر برای پا

عوارض کبدی،  وارض مشاهده شده با این داروها میتوان به نکات زیر اشاره کرد:عهای فاقد اصالت است. از جمله مناسب از مخاطرات دارو و مکمل

 .مرگعروقی، پوستی، هورمونی، اعصاب و روان، واکنشهای حساسیتی و -کلیوی،قلبی

 ( تجهیزات و ملزومات پزشکی:8-ث

 ردر حیطه تجهیزات پزشکی؛ استفاده از دستگاه فشارسنج تقلبی قاچاق و فاقد استاندارد و د       
 نتیجه تشببخیص اشببتباه فشببار خون یک مادر باردار، در نهایت مرگ فرزند این مادر شببده اسببت.  

همچنین تجهیزات درون اندامی که از طریق قاچاق و تقلب تهیه شبببده، پس از مدت زمان اندکی 

زوج  در این خصببوص گزارش تخلفات شببود.برای بیماران می سببالمتموجب عفونت و مخاطرات 
هزار قطعه ایمپلنت و پروتز تقلبی و  611اقدام به نصبب بیش از  وات گذشبته  طی سبن پزشبکی که  

ستون فقرات بیماران کشور    سال  قاچاق در گردن و  سانه  97نمودند، در  شد و با توجه به ابعاد  ر ای 

ی گسببترده موضببوع و مرگ و میر احتمالی ناشببی از این تخلف، از بیمارانی که شببکایتی درباره    

شکی به  شتند و به تجهیزات پز شد   نوعی میکار رفته در بدن خود دا ست مرتبط با این پرونده با  توان
 خواسته شد نسبت به طرح شکایت اقدام نمایند.

 های آرایشی و بهداشتی:( فرآورده6-ث
شتی نیز گزارش    شی و بهدا صرس    در ارتباط با لوازم آرای سوء م های متعددی در ارتباط با آثار 

ست و موی افراد وجود دارد؛        شم و پو سالمت چ ستاندارد بر  شم،   کاالهای فاقد ا عفونت و تخلیه چ

های حساسیت پوستی، کچلی، آکنه و جوش سرسیاه، صدمات کبدی ناشی از سم آفالتوکسین، لک
اس کدام مقینعمت بینایی و سالمت انسان با شده مصرس محصوالت قاچاق و تقلبی است. های گزارشهای پوستی از جمله نمونهو بیماری ایقهوه

 سنجش است؟قابل مالی 

شار خبری تحت عنوان   ستفاده از لوازم آرایش      "برای نمونه انت سال بر اثر ا شدید دختر خرد سیب  همه والدین بود که  ، زنگ خطری برای"آ
های آرایشببی و بهداشببتی)اعم از مجاز و جلوگیری از مصببرس فرآوردهضببمن هشببدار 

صرس  در بین کودکان، گ غیرمجاز( شی از م ی فاقد کاالها ویای ابعاد عوارض خطرناک نا

 8بود. ایط الزماستاندارد و شر

یمل ها، سایه چشم و   مانند محصوالت آرایشی  تحقیقات جدید نشان می دهد  

ستند که می تواند منجر به بیماریهایی مانند       شیمیایی ه صوالت دارای مواد  دیگر مح

شود   سیار    .سرطان ، به هم ریختگی تعادل هورمونی و حتی ناباروری  پوست کودکان ب

سال     ساس تر از افراد بزرگ سئله در مورد کودکان مبتال به    ح صوص این م بوده و به خ
های پوستی و تنفسی )آسم( به طور شایع تر مشاهده می شود. همچنین امکان        آلرژی

دچار شببدن پوسببت کودکان به آکنه )جوش غرور جوانی( در سببن پایین در صببورت  

 د.آرایش و گریم بزرگساالن وجود داراستفاده از لوازم 

 

                                                                 

 .6481518کد خبر منبع: باشگاه خبرنگاران جوان،  8 

https://www.yjc.ir/fa/news/6481508/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/news/6481508/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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 ای خوراکی و آشامیدنی:ه( فرآورده9-ث

تقلبی بودن و غیر اسببتاندارد  عالوه برمواد خوراکی و آشببامیدنی که  ارتباط بادر 

و وجود سببموم مختلف و مواد  شببوندبودن موادی که به صببورت قاچاق وارد کشببور می
سرطان    شناورها یا   زا،شیمیایی باالتر از حد مجاز و مواد  اغلب کاالهای قاچاق از طریق 

درجه  81ها به شود که گاهی دمای هوای داخل آنای حمل میکانتینرها و وسایل نقلیه

رسد. با مصرس این مواد غذایی فاسد و غیر استاندارد، جان و سالمت آحاد گراد میسانتی

و  ییروس و یایی،باکتر یکروبی،م یها یآلودگمسمومیت ناشی از   . افتدیمجامعه به خطر 
ناشببب  یقارچ  غذا     یاز نگهدار  ی) غذا  یها  ینده آال یا ( یینامناسبببب مواد   ی، آنتییمواد 

های این از جمله آسبب  یرمجازغ یخوراک یهایو افزودن یسبموم قارچ  ،غیرمجاز ییبه مواد غذا یبندمواد مضبر بسبته   ین،ها، فلزات سبنگ یوتیکب

  .کاهش دادرا  یبرابر یندرمان چند ینههز آن واز  یناش یهایماریتوان باین کاالها و عدم مصرس آن، میقاچاق از  یشگیریپ حوزه است. لذا با

 :محورهای اصلی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمتو برنامه اندازقاچاق، چشمهای علل و ریشه ج(
شه    با توجه به آن صادی فعل قاچاق ری صرفه اقت صلی جرائم و ت  که  صرفه خارج نمودن فعل       ا ستاد، از  صلی  ست، رویکرد ا خلفات مربوطه ا

های عضو، برنامه جامع پیشگیری ها کار کارشناسی در مجموعه ستاد و دستگاه، پس از انجام ساعتمربوطههای حساسیتقاچاق است. با توجه به 

سالمت    شدید مبارزه با قاچاق کاالهای  شیوه    محورو ت ضمام  شتی، مقابله با تجهیزات و ملزومات    های نامهبه ان شی و بهدا مقابله با قاچاق لوازم آرای

به مجموع  23/11/95ی اعضبای اصبلی سبتاد مصبوب و در مورخه     ، در یکصبدوپانزدهمین جلسبه  پزشبکی و مقابله با مواد خوراکی و آشبامیدنی  

 .9( 1 )پیوست های استانی ابالغ شدهای عضو و کمیسیوندستگاه

 گیری قاچاق کاالهای سالمت محور:اصلی شکل( عوامل 1-ج

 های تجارت فرامرزیشاخصناکافی بهبود  -8

های گمرکی، تعدد اسناد و عوارض واردات قانونی کاالها، از جمله عوامل صرس زمان قابل توجه برای صدور مجوزهای قانونی و انجام رویه

ها بهبود یافته اسببت لیکن همچنان های الکترونیکی برخی از شبباخصدر سببنوات اخیر با ایجاد سببامانهگیری قاچاق کاالهاسببت. شببکل
 گیری قاچاق کاال و ارز مطرح است. مشکالت این حوزه به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل

 هاها و ممنوعیت، محدودیتایای، موانع غیر تعرفهنظام تعرفه -2
گیری قاچاق کاالها هسببتند؛ همچنین کاالهای های وارداتی از جمله عوامل شببکلمحدودیت و ممنوعیت ای و موانعی مانندنظام تعرفه

تخصصی    محور(، به دلیل مالحظات تأیید سالمت و امنیت زیستی جامعه، مستلزم تأیید مرجع   مجاز مشروط )از جمله کاالهای سالمت  

های متعدد ابالغی در خصوص بخشنامه تری دارند.وضعیت نامطلوبمذکور عوامل و در خصوص این کاالها،  )وزارت بهداشت( نیز هستند

ند بسبببتر ی اسبببت که می نیز از دیگر عوامل و تخصبببیص و تأمین ارز  ممنوعیت و محدودیت واردات    گیری قاچاق کاالهای    شبببکل  توا
شده برق       را ایجاد نمایدمحور سالمت  ضع  سب و کار از نظر مقررات و ضای ک شود و بازرگانان بتوانند برنامه . لذا چنانچه ثبات ف زی ریرار 

 الزم در این خصوص را به نحو مطلوب انجام دهند، تا حدی از قاچاق کاال و ارز کاسته خواهد شد.

                                                                 

 ها در قالب فایل الکترونیکی )لوح فشرده(، به این بسته آموزشی ضمیمه شده است.به دلیل حجم باال، پیوست 9 
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 ی سالمت محور قاچاق در سطح عرضهعرضه و فروش کاالها امکان گردش کاالی قاچاق وشفافیت ناکافی و وجود  -3

ضه و فروش کاالها در   شکل    وجود مراکز عر ست که به  ضای حقیقی و مجازی، از جمله عواملی ا  شود. گیری قاچاق این کاالها منجر میف
چنانچه قابلیت تشخیص کاالی اصل و قاچاق وجود نداشته باشد، در سطح عرضه قابلیت برخورد با کاالهای قاچاق ممکن نخواهد بود و        

شد. لذا اتخا  تدا    سهولت انجام خواهد  صل منجر     گردش کاالی قاچاق به  شخیص کاالی قاچاق و ا شفافیت و ایجاد امکان ت بیری که به 

سالمت        ست )مانند طرح رهگیری و ردیابی کاالهای  ضروری ا ست  شود  با توجه به موج چهارم تاییرات جهانی و محور(. الزم به  کر ا

فضای مجازی، رویکردهای عرضه کاالی قاچاق های بازاریابی و فروش محصوالت از طریق وضعیت بازاریابی و با عنایت به تسهیل فعالیت
 به سمت فضای مجازی در حال گسترش است.

 تقاضا برای برخی داروها، شبه داروها و لوازم آرایشی و مواد غذایی غیرمجاز وجود  -4
برخی  سببت.گیری قاچاق آن امحور، از جمله عوامل دیگر شببکلکنندگان به اسببتفاده از کاالهای سببالمتوجود تقاضببا و اقبال مصببرس

نمایند اقدام به تجویز داروها در بازار سیاه دارو و تجهیزات پزشکی دریافت می   متخلف به دلیل پورسانترهایی که از سوی   نماهایپزشک 

  های اقتصادی و سالمتینمایند و آسیبی بازار سیاه میخارج از فهرست رسمی دارویی کشور نموده و بیمار را برای تأمین این دارو روانه
گسیخته در بستر فضای مجازی ای و تبلیاات لجاماز سوی دیگر تبلیاات ماهواره نمایند.و جانی متعددی بر نظام سالمت جامعه وارد می

شود و در واقع   های ورزشی و لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز منجر به ایجاد تقاضای کا ب در افراد می    نیز به خصوص در حوزه مکمل 

ر عموم جامعه از  اگنمایند.  قاچاق این گروه از کاالها به نحو سبازمان یافته، اقدام به تأمین و عرضبه کاالهای غیرمجاز می  مافیا و شببکه  

 کاالهای قاچاق آگاهی یابند تقاضای این محصوالت کاهش یافته و در نتیجه قاچاق آن از بین خواهد رفت.مضرات 

  ناکافی بودن کیفیت یا کمیت تولید -5

صرفی را از محل تولید و بخش دیگر را از طریق واردات تأمین می   تتمامی دول شی از کاالهای م شور ما نیز از این قاعده  ها، بخ نمایند. ک
های مختلف تولید وجود دارد. برای مثال توان تولید مداد آرایشی تا کنون در کشور ایجاد نشده، مستثنی نیست و قوت و ضعف در بخش

دهد. اگرچه فی نفسببه کاهش مصببرس این نوع از کاالها مطلوب اسببت لیکن تا زمانی که متولیان فع نیاز را نمیلذا تولید داخلی کفاس ر

عنوان واقعیتی در جامعه اند، مصرس این نوع کاال بهفرهنگی و آحاد جامعه همت حداکثری برای حرکت به سوی نقطه مطلوب را نگمارده

صرس   وجود دارد و اگر از طریق واردات قانونی،  شود، م صدد برطرس تأمین آن انجام ن آید. از نمودن نیاز خود بر میکننده به هر طریق در
سوی دیگر در برخی کاالها، تولید داخلی کیفیت الزم را ندارد، که ضروری است با آگاهی بخشی آثار حمایت از تولید ملی این باور ایجاد 

مرور کیفیت تولید داخل افزایش یافته و وجود انحصار و برقراری شرایط رقابتی، بهشود که با حمایت آحاد جامعه و البته در شرایط عدم 

 مند خواهند شد.عموم جامعه از اشتاال و سایر آثار مطلوب آن بهره

 و قاچاق ای و فضای مجازی برای استفاده از کاالهای سالمت محور خارجیتبلیغات ماهواره -6

محور  ی تکمیل کننده بازاریابی کاالهای سالمت عنوان حلقهای و فضای مجازی به تبلیاات ماهواره( اشاره شد،   4ه که در بخش )همانگون

 شود.های متعددی از این ناحیه به اقتصاد کشور وارد مینفعان خاص خود بوده و آسیبدنبال تأمین منافع  یخارجی و قاچاق، به

 ف ضد امنیتی و ضد اقتصادی دشمناناهدا -7

دهند، موضبوع ضبربه به اقتصباد، امنیت غذایی و    یی که دشبمنان نظام مقدس جمهوری اسبالمی ایران، مدنظر قرار می  هایکی از عرصبه 
ست. اقدامات خرابکارانه، نظیر آن   سال گذشته در خصوص تأمین بازار پوشک در کشور رخ داد و منجر به        سالمت عموم جامعه ا چه در 

یا قاچاق خروجی گسببترده کاالهای اسبباسببی برای برهم زدن تأمین بازار و همچنین     العالی( شببد و تذکر مقام معظم رهبری )مدوله

های گذشته از طریق قاچاق ورودی لوازم آرایشی و بهداشتی با مبدأ رژیم غاصب صهیونیستی        مصادیقی از حمالت بیوتروریسم در سال   
شیدنی  سرطان یا نو سایر موارد، ا زا، پتوهای عقیمهای حاوی مواد  صاد        کننده و  ضربه به امنیت و اقت صد  ست که با ق ز جمله مواردی ا

 شود.کشور، طراحی شده و از جمله علل قاچاق کاال و ارز محسوب می

 وجود صرفه اقتصادی -1
( 5( و )4( و )2(، )1بندهای ) . در واقعشبود مجموعه عوامل مختلفی را شبامل می البته  از عوامل اصبلی قاچاق بوده و  صبرفه اقتصبادی،  

های عنوان یکی از زیرمجموعهبه قیمت در این بین اگرچه از اختالسشوند. منجر می قاچاق عوامل مذکور نیز در نهایت به صرفه اقتصادی

صادی و   چه قیمت نیز، چنانبا حذس اختالس  بایست توجه نمود که شود، لیکن می عنوان یکی از علل قاچاق کاال نام برده میبه صرفه اقت
و چه بسا رفع اختالس قیمت منجر به بروز مفاسد دیگری شود که     سایر عوامل مرتفع نشده باشند، قاچاق به قوت خود باقی خواهد ماند   

رغم وجود مصادیقی از وضعیت کشورهای دیگر نیز وجود دارد که علی    شود. همچنین در مجموع تحت عنوان اقتصاد پنهان از آن یاد می 



 )به انضمام آخرین مصوبات(محور آموزش مقدماتی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت

 

حه
صف

 9 
از 

22  
رفع سبایر   مسبتلزم  ،حذس عمده قاچاق دهد؛ لذا اگر چه اختالس قیمت مؤثر اسبت لیکن رخ نمینیز یمت، قاچاق قابل توجهی الس قاخت

  .شوندمیصرفه اقتصادی قاچاق عوامل اصلی قاچاق است که در مجوع منجر به 

 انداز: چشم( 8-ج
شم  سالمت   مطابق چ شده در برنامه جامع  ست محور، مقرر انداز تعیین  سالمت    11ساالنه   ا صد از قاچاق کاالهای  در  کاهش یابد. محوردر

ستای تحقق چشم   سهیل        را سبت به مدیریت واردات و ت سبت به تقویت تولید داخلی، متولیان امر واردات ن ست متولیان امر تولید ن ضروری ا انداز، 
عموم  یای نسبت به آگاهی بخش  کاالهایی که توان تولید داخلی آن وجود ندارد اقدام نموده و متولیان بهداشتی، فرهنگی و رسانه   واردات برای آن

 جامعه در خصوص مضرات کاالهای قاچاق اقدام نمایند و عموم جامعه نیز از مصرس کاالی قاچاق خودداری نمایند.

ایم محور شده درصدی قاچاق کاالهای سالمت   7/7، موفق به کاهش 95نسبت به سال    96در این خصوص طبق برآورد انجام شده در سال    
 ست.نیز در حال انجام ا 97و برآورد سال 

 ها و رویکرد های مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور:سیاست( 6-ج
 به این شرح است: و جنبه پیشگیرانه داشته اغلبمحور، ها و رویکردهای اصلی مبارزه با قاچاق کاالهای سالمتسیاست

 اینظام تعرفهگیری قاچاق کاالهای سالمت محور نظیر: موانع تولید رقابتی و توجه به عوامل اصلی شکل -8
گیری قاچاق کاالهای ها و همچنین فعالین کسب و کار این حوزه، ضمن توجه و تمرکز بر عوامل اصلی شکل    ضروری است تمامی دستگاه   

این عوامل ایفا نمایند. حمایت از تولید و رونق بخشببی به تولید، بهبود  ، سببهم خود را در رفع، ضببمن دوری از حواشببی امورمحورسببالمت
چنانچه  مطرح شبببد از جمله رویکردهای پیشبببگیری از قاچاق اسبببت. 1-ای تجارت و تالش برای رفع عواملی که در بخش جهشببباخص

ست    سان و به        سیا سا  ات ان سا شود، ا ضع قوانین و مقررات به نحو ایدئال انجام  سالمی گرایش به    گذاری و و صوص آحاد جامعه ایرانی ا خ

منطقی ایجاد شود غالب مردم به سمت فعالیت ایمن و بدون خطر تمایل دارند. لذا توجه به عوامل    تخلف ندارد و اگر شرایط فعالیت قانونی 

 تواند به ایجاد فضای کسب و کار سالم منتهی شود.گیری مسئولین و فعالین کسب و کار میگیری قاچاق هنگام تصمیماصلی شکل

 عرضه و فروش کاالهای سالمت محورسازی و انضبا  بخشی به واردات، حمل و نقل، انبارش و شفاف -2
شفاس    شفاس  صرس و همچنین  سازی فعالیت فعالین کسب و کار این حوزه، از   سازی گردش کاالها در زنجیره تأمین، نگهداری و توزیع و م

. متخلفین خواهد شد ی تشخیص کاالی اصیل از کاالی قاچاق و فعالین سالم از    جمله رویکردهایی است که در نهایت منجر به ایجاد زمینه 

 ساماندهی صنوس، مراکز نگهداری کاال، سیستم حمل و نقل و نظارت بر واردات، از جمله رویکردهای پیشگیری از قاچاق است.

 افزاری تقدم مبارزه نرم افزاری با ایجاد و بهره برداری از سامانه های مرتبط )پرتال کاالهای سالمت محور( بر اقدامات سخت -3

ها به شفافیت الزم نرسیده است حتی اگر تمامی متخلفین را یک شبه دستگیر و       فیت بروز تخلف وجود دارد و بستر فعالیت مادامی که ور
روانه حبس کنند، پس از مدتی متخلفین جدیدی پدید خواهند آمد. لذا مبارزه نرم افزاری مقدم بر مبارزه سبببخت افزاری اسبببت؛ به این 

سامانه  ست که زمینه   معنی که اولویت با ایجاد  شمندی ا شفاس    ساز ثبت فعالیت های الکترونیکی و هو ضمن  ستند تا  سازی  های قانونی ه

 ها، اساسا به سمت کاهش جرائم حرکت نموده و از این طریق فعالین تجاری سالم را نیز از وسوسه انجام تخلف دور نگه داریم.فعالیت

 االهای سالمت محور، مدیریت تقاضا و کاهش عرضه و فروش کاالهای قاچاق انجام اقدامات فرهنگی فراگیر به منظور قبح قاچاق ک -4
رسببد که عموم جامعه در امر مبارزه وارد شببده و  شببود و به نتیجه مطلوب میزنجیره مبارزه با قاچاق کاال و ارز تنها در زمانی تکمیل می

عارض      طور دغدغه  به  بد     مند فعل قاچاق را در ت انند و در نظر عرس فعل قاچاق کاال و ارز قبیح جلوه کند.       با منافع ملی و شبببخصبببی خود 

خود این انگیزه را در غالب مردم ایجاد طور خودبهمحور، بهبخشببی مناسببب مخاطرات جانی و امنیتی و اقتصببادی کاالهای سببالمت آگاهی

مپین و سببایر اقدامات در نهایت ضببمن تحقق رسببانی، آموزش، ایجاد کخواهد نمود. لذا در این بخش انجام اقدامات فرهنگی فراگیر، اطالع
چنانکه در فرمان مقام معظم رهبری  قبح فعل قاچاق، به مدیریت تقاضبببا و کاهش عرضبببه و فروش کاالهای قاچاق منتهی خواهد شبببد. 

 .به در خدمت این مبارزه قرار گیردبلیاات متناسب و هوشمندانه و همه جانتالعالی( تأکید شده است: )مدوله

 فراگیر و همه جانبه با عناصر اصلی قاچاق در همه سطوحمبارزه  -5
ای موضبوع وجود نخواهد  عنوان رویکرد غالب مطرح اسبت لیکن بدون برخورد قاطع با ایادی قاچاق، امکان حل ریشبه  اگرچه پیشبگیری به 

شده  العالی( )مدوله معظم رهبریهمانگونه که در فرمان مقام برخورد با عناصبر اصبلی قاچاق از الزامات مبارزه اسبت و    داشبت. لذا   تأکید 

ست      ضروی ا ست،  ضایی و انتظامی، قاطع  ا صرفه و همراه خطر    انجام و برخورد ق شد که عمل قاچاقچی کامالً برخالس  عزم جدی بر این با

در زمینه همچنین  د.باشبببد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضبببه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون مبارزه قرار گیر

سالمت  سازمان کاالهای  شبکه خاص قاچاق منجربه     یافته ابعاد بینمحور، بویژه دارو، قاچاق  سبت به طراحی  شته و ایادی قاچاق ن المللی دا
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شوند  ینماها مبروز مفاسد متعدد در زنجیره واردات، جعل و تقلب، رشوه و صدور مجوزها، توزیع، فروش و برخی کارکنان اجرایی و پزشک    

 که ضروری است با دقت هرچه بیشتر نسبت به شناسایی و برخورد با عوامل مذکور اقدام نمود.

 هاآموزش کارکنان و صیانت از آن -6
های پیرامون آن از جمله ضروریات مبارزه است.   مخاطرات قاچاق و فساد و آلودگی  مناسب کارکنان در خصوص  و آگاهی بخشی  آموزش 

صون می         شوه م سبت به مخاطراتی مانند ر شان ن شی کارکنان، ای ضروریات دیگر امر مبارزه، تأمین     در واقع با آگاهی بخ شوند. از جمله 

گیری برخی کارکنان متخلف و مافیای قاچاق، تصببمیم گرفته در تعارض منافع شببکل  مناسببب کارکنان از نظر معنوی و مادی اسببت.  

سئله  ست که بدون مبارزه فراگیر م صیانت از کارکنان مبارزه  ای ا صمیمات      و  ست و در واقع عدم توجه به آن زمینه اتخا  ت قابل حل نی

العالی( تأکید شده است، )مدوله سازد. لذا همانطور که در فرمان مقام معظم رهبریکن میمناسب برای پیشگیری از قاچاق را نیز غیرمم
اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری الزم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست مبارزهالبته در این 

  در این امر مهم همکاری های انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وویفه دارندشود. بدیهی است که دستگاه قضایی از یکسو و دستگاه

 .کامل داشته باشند

 ارتقاء بازرسی و نظارتو تقویت  -7
شود، ضروری است نسبت به تقویت و هوشمندسازی بازرسی و نظارت که سهم قابل توجهی از کاالهای قاچاق کشف نمیبا عنایت به آن

های الکترونیکی و ایجاد ساختارهای  گیری از ورفیت سامانه محور اقدام شود. در این خصوص بهره  بر فرایندهای تجاری کاالهای سالمت 

و ارتقاء سباختار سبازمانی مبارزه با قاچاق، ارتقاء دانش فنی بازرسبین و صبیانت از کارکنان از جمله ضبروریات      ایجاد نظارتی متناسبب،  

 مبارزه با قاچاق کاالهاست.

 محورهای اقدام:( 9-ج

 محوربررسی مخاطرات ناشی از عوامل اقتصادی، سیاسی، امنیتی بر قاچاق کاالهای سالمت -8
تر آن خواهد شد. در این محور، منجر به شناسایی بهتر مسئله و حل مطلوباد قاچاق کاالهای سالمتانجام پژوهش و مطالعه بر روی ابع

توانند نقش ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میخصوص مراکز پژوهشی از جمله دانشگاه

 ارهای متناسب ایفا نمایند.کقابل توجهی در بررسی مخاطرات مربوطه و ارائه راه

 سازی گردش کاالی سالمت محورشفاف -2

های الکترونیکی و هوشمند قانونی برای رصد زنجیره تأمین، نگهداری طور کلی افزایش شفافیت گردش کاالها از طریق تکمیل سامانهبه
 منجر شود.تواند به کاهش قاچاق کاال و ارز و توزیع و مصرس کاالها و اجرای ضوابط مربوطه می

 حمایت از تولید -3
ضای کاالی قاچاق کاهش یافته و از بین می      صوال تقا ضمن رفع نیاز داخلی، ا صوص، ایجا  رود.با تقویت کمی و کیفی تولید،  د در این خ

شوق    سهیالت و م سرمایه ت شان   ها، جذب  شارکت با ن های تجاری مطرح دنیا، تعیین اولویت و حمایت از گذاری خارجی و ایجاد زمینه م

 واحدهای تولیدی دارای مزیت نسبی داخلی و صادراتی قابل انجام است.

 تسهیل تجارت قانونی -4
های تجارت پیگیری بهبود شبباخص رود.ها، انگیزه قاچاق کاال از بین میها و محدودیتبا سببهل شببدن تجارت قانونی و رفع ممنوعیت 

ستمی مجوزهای ورود و ترخیص، کاهش موانع غیرتعرفه     سی صدور  ای، اعمال نظارت غیرمانع در فرامرزی، کاهش هزینه واردات قانونی، 
 کنترل مبادی، از جمله محورهای اقدام این حوزه است.

 یاشراف اطالعات -5

 گذاری اطالعاتهای اصلی، اشتراکها و شگردهای قاچاق، شناسایی باندها و سرشبکهشناسایی منافذ ورود و توزیع قاچاق کاالهای، شیوه
ستعالمات مردمی و بیمه پروانه سامانه    ها و مجوزهای ترخیص، توزیع، ا سایی  شنا سب ای،  های تقلبی و جعلی، از جمله های جعلی و برچ

 تواند منجر به کاهش قاچاق این گروه از کاالها شود.که میاقداماتی است 

 کنترل مبادی ورودی حمل و نقل، انبارش و پخش -6
های دپوی غیرمجاز محور قاچاق، الزام به ثبت انبارهای مرتبط، شناسایی محلشناسایی مبادی رسمی و غیررسمی ورود کاالهای سالمت

 روه از کاالهاست.منظور کاهش قاچاق این گاز جمله اقدامات به
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 های مرتبط گیری از ظرفیت تعاملی تشکلبهره -7

شی و تعامل برای حمایت از برنامه هم سیج  کارهای اجرایی برای کاهش قاچاق و بهرههای پیشگیری از قاچاق کاال، ارائه راه اندی گیری از ب
 وه کاالیی منجر شود.تواند در نهایت به کاهش قاچاق این گرهای مربوطه میاصناس، پزشکان و انجمن

 ساماندهی سطح عرضه -1

نقاط آلوده خرید و فروش قاچاق، ایجاد  پاکسازیهای پخش، ، ساماندهی فعالیت شرکتمحوری پیوست برنامه سالمتهانامهاجرای شیوه
زیع و مراکز عرضه ها و مراکز درمانی، پیگیری صدور فاکتور رسمی، ساماندهی نظام تو   های مشترک سطح عرضه، کنترل داروخانه   گشت 

 تواند منجر به کاهش قاچاق کاالهای مربوطه شود.ای از دیگر اقداماتی است که میهای نجازی و تبلیاات ماهوارهو فروش، رصد فروشگاه

 ها تقویت بازرسی -9
روریات مبارزه با قاچاق ایجاد و ارتقاء سبباختار سببازمانی مبارزه با قاچاق، ارتقاء دانش فنی بازرسببین و صببیانت از کارکنان از جمله ضبب  

 کاالهاست.

 هارسیدگی به پرونده -81

یافته، تعیین شببعب تخصببصببی و پیگیری اجرای احکام از جمله اقدامات الزم و اثرگذار بر مبارزه با قاچاق  توجه ویژه به جرائم سببازمان

 م است.ها و افزایش وصولی جرائم از جمله اهداس این اقداکاهش زمان رسیدگی به پرونده کاالهاست.

 تعیین تکلیف کاالهای ضبط شده -88

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از جمله ملزومات مبارزه با قاچاق این کاالهاست. 56و  55تعیین تکلیف کاالهای مکشوفه مطابق مواد 

 ارتقاء فرهنگ عمومی، نهادینه سازی قبح فعل قاچاق و مصرف آن -82

رسانی عمومی و آموزش کارکنان، ممنوعیت تبلیغ  اطالع، قاچاق، اجرای پیوست فرهنگی بررسی علل گرایش به مصرس کاالی خارجی و   

سالمت    صرس کاالهای  سالمت   کاالی خارجی فاقد مجوز، مدیریت م ستفاده از کاالهای  محور تولید محور و ارائه برنامه فرهنگی تروجی ا
 این گروه کاالیی است.داخل نیز از جمله اقدامات فرهنگی اثرگذار بر پیشگیری از قاچاق 

 و آخرین مصوبات آن: محوراسناد باالدستی، قوانین و مقررات پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت( چ
، در 1381به رییس محترم جمهور در سببال  العالی()مدولهسببتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بر اسبباس فرمان تاریخی مقام معظم رهبری

ش  1383سال   ساس ق   ت شد و بر ا ضویت  انون مبارزه با قاچاق کاال و ارزکیل  ستگاه به فعالیت در این حوزه ادامه می  24، با ع دهد. در ارتباط با د

 :(2 )پیوستوجود دارد به شرح زیر محور قوانین متعددی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت
 و ...( 127، اصل 43اصول قانون اساسی )اصل  .1
 های کلی نظامو سیاست معظم رهبری ن مقامفرامی .2

 سالمتهای کلی نظام سیاست .3

 (23و  7بندهای ) های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست .4

 برنامه ششم توسعهقانون و  قانون احکام دائمی توسعه .5

 های مربوطهنامهو آییننون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قا .6

 پزشکیقانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش  .7

 ، درمان و آموزش پزشکیو ووایف وزارت بهداشت تقانون تشکیال .8

 های وزارت بهداشتنامهقانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی و آیین .9

 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی .11

 قانون نظام صنفی .11

 قانون حمایت از حقوق مصرس کنندگان .12

 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن .13

 قانون مقررات صادرات و واردات .14

 ی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتیقانون چگونگ .15

 قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد .16

 قانون ساماندهی مبادالت مرزی .17

 قانون تعزیرات حکومتی .18

 قانون آیین دادرسی .19
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 فروش اموال تملیکی قانون تأسیس سازمان جمع آوری و .21

 گران در نظام اقتصادی کشورخاللقانون مجازات ا .21

 المللی و فضاهای مجازیهای ارتباط جمعی داخلی و بینرسانه رسان به سالمت درقانون ممنوعیت تبلیاات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب .22

 ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز1-چ
 است:بندی زیر قابل تقسیمبه شرح محور، اهم مواد مرتبط با کاالهای سالمت ( و2پیوست 6بخش) با قاچاق کاال و ارز قانون مبارزهچهارچوب 

 :یق و تشکیالت()تعاریف، مصادفصل اول( 1-1-چ

ست. همچنین       (8ماده )مربوطه در  تعاریف شده ا سمت تعاریف این جزوه، لحاظ  شده که اهم آن در ق  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز آورده 

  (  کر شده که اهم آن به این شرح است:4( الی )2و تشکیالت ستاد، در مواد )قاچاق مصادیق 
 د:شو کر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می 22/8/91انون امورگمرکی مصوبق بر مصادیقی که در عالوهمصادیق قاچاق:  -2هماد

 بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کاالشده به عنوان خروج موقت یا کران برنگرداندن کاالی اوهار -الف

 های عبوری در داخل کشوراضافه کردن کاال به محموله عبوری )ترانزیتی( خارجی و تعویض یا کاهش محموله  -ب

 اوهار کاال به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی -پ

 تعویض کاالی صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کاالی جایگزین شده -ت

 1391/ 8/ 22( قانون امور گمرکی مصوب 122ورود کاالی موضوع بند )ر( ماده ) -ث

 هار کاالی وارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع  ی ربط با قصد متقلبانهاو -ج

هیالت سواردات کاال به صورت تجاری با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کاالهای مورد مصرس شخصی مانند ت -چ

 ی مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اوهار کاال به عنوان تجاری به تشخیص گمرکهمراه مسافر، تعاونیها

 بدون رعایت تشریفات قانونی های مرزی،شده مسافری و کاالهای مشمول تسهیالت مرزنشینی و ملوانی از استانخروج کاالهای وارداتی تجمیع -ح

 فروش یا حواله ارز خروج،خرید،ت یا نداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی برای ورود،شده از سوی دولعدم رعایت ضوابط تعیین -21/17/94اصالحی -خ

 عرضه کاال به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله -د

 ( این قانون13اسه کاال و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده )عرضه کاالهای وارداتی فاقد شن  -13/11/92اصالحی  - 

 دهر گونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور، برخالس تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع  ی صالح با استناد به قرائن و امارات موجو -ر

 سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر -ز

ستاد:    -3ماده  ست   ساختار  سیا ستاد    گذاری، برنامهبه منظور  شگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پی

ضوعات مرتبط  در مو گردد. تصمیمات این ستاد  شکیل می جمهور یا نماینده ویژه وی تبا ریاست رئیس  دستگاه  24مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از 

قضاییه،   های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله قوه االجراء است. سایر دستگاه  های اجرایی الزمبا قاچاق کاال و ارز برای تمامی دستگاه 

 های عضو ستاد وویفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری الزم را با آن داشته باشند. و دستگاه ج.ا.اهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای نیرو

 :)پیشگیری( دوم فصل( 8-1-چ
ست.   با عنایت به آن صلی تحت عنوان پیشگیری، در این قانون لحاظ   که رویکرد قالب اقدامات مبارزه با قاچاق کاال و ارز، رویکرد پیشگیرانه ا ف
 م مواد آن به این شرح است.شده است که اه

 فرآیند واردات، صببادرات، حمل، های الکترونیکی و هوشببمند برای نظارت براندازی سببامانهتکلیف دولت به راه -نامه آنو آیین 6و  5مواد 

سامانه جامع یکپارچه  نگهداری و مبادله کاال و ارز سنجی و رتبه     ) سامانه یکپارچه اعتبار سامان سازی و نظارت بر فرآیند تجارت،  ه بندی اعتباری، 
 دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کاال و ...(نرم افزاری برای شناسه

لبی، از قبیل کاالی جعلی، تق ا فاقد مجوزز کاالهای قاچاق یها اتشببخیص آن برای شببناسببایی و رهگیری کاالها   -نامه آنو آیین83ماده 

 غیربهداشتی و غیراستاندارد

صل طبق  صی تهیه و ارائه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز   عنوان بهستاد،  ، 86ماده  همچنین در این ف ص ، تعیین مرجع تخ

 سایر مراجع، غیر قانونی است.شده است و تهیه و ارائه برآوردهای مربوط به قاچاق کاال و ارز توسط 

 ای و ارزی(، مجاز مشروط، یارانه)کاالهای مجاز فصل سوم( 6-1-چ
 که اهم آن به این شرح است: فصل تدوین ، ایناز نظر اخذ مجوزها و تخصیص یارانه با توجه به مجازات مربوط به قاچاق هر کاال

 شود: های زیر محکوم مینگهداری آن شود، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، به جریمهشخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا  هر -81ماده 

 کاالی مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کاال  -ب
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 ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال کاالی یارانه -پ

صره   های نفتی و گیرند به صبورت تجاری مانند فرآورده که موضبوع قاچاق قرار می خرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی  -81ماده  4تب

دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده     

 العمل مورد نیاز را تصویب نماید.شدن این قانون دستوراالجراء شود. دولت مکلف است ورس مدت دو ماه از تاریخ الزممحکوم می

ضوع ماده )    -مکرر 81ماده  ضه یا فروش کاال و ارز قاچاق مو صرافی       18نگهداری، عر صنفی یا  سط واحدهای  سب مورد تو ها ( این قانون ح

 شود: کاال و ارز به ترتیب زیر جریمه می تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط

 جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق.  مرتبه اول: -الف

 مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهاربرابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق  -ب

وان مرتبه سببوم: جریمه نقدی معادل شببش برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصببب پارچه یا تابلو بر سببر در محل کسببب به عن  -ج

 متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

 )کاالهای ممنوعه( فصل چهارم( 9-1-چ
 و ارز البا عنایت به حساسیت کاالهای ممنوعه نظیر مشروبات الکلی، تجهیزات ماهواره و ...، فصلی برای این کاالها در قانون مبارزه با قاچاق کا

ر حومکه کاالهای سبالمت بینی شبده اسبت. الزم به  کر اسبت با توجه به آن   بینی شبده و اشبد مجازات برای قاچاق این گروه از کاالها پیش  پیش
سیب    سد، منجر به آ صرس    فا سترده برای م سالمتی گ سالمت    27شود، در ماده  کنندگان میهای جانی و  صل، کاالهای  صرس  این ف محوری که م

 شود. ها تأیید نشود، مشمول مجازات کاالهای ممنوع میانسانی آن

گهداری یا حمل نماید یا بفروشبد، عالوه بر ضببط کاال   یا کاالی ممنوع قاچاق را ن شبود هرکس مرتکب قاچاق کاالی ممنوع  ،22 مادهمطابق 

سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق   حداکثر  سال تا پنج  ، 23ماده شود. همچنین در  محکوم میبه دو

 کاالی قاچاق ممنوع،  کر شده است. ، شرایط مصادره محل نگهداری 24ماده شرایط ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق و در 

 محور، این ماده است:ترین ماده سلبی مربوط به قاچاق کاالهای سالمتتوان گفت مهمهمچنین می

های ها، ملزومات و تجهیزات پزشگگکی، مواد و فرآورده: هرشگگخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صگگادرات دارو، مکمل 27ماده 

 شود. های قاچاق به شرح زیر محکوم میآرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کاالخوراکی، آشامیدنی، 

 های وارده نیست: این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت

ستی )بیولوژیک(، مکمل های دارویی، فرآوردهقاچاق مواد و فرآورده -الف شکی  های زی شمول مجازات قاچاق  ها، ملزومات و تجهیزات پز م

 باشد.( این قانون می22های ممنوع موضوع ماده )کاال

صورتی  -ب شامل مواد و فرآورده  در  سیدگی      که کاالی قاچاق مکشوفه  شد، مرجع ر شتی با شی و بهدا شامیدنی، آرای کننده های خوراکی، آ

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز     های مذکور اقدام و وزارتمکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف انسانی کاال     

 به این استعالم پاسخ دهد. 

شوفه مذکور موفق به أخذ مجوز  شمول مجازات         هرگاه کاالی مک سانی گردد جرم قاچاق م صرف ان صوص م شتی و درمانی در خ های بهدا

شد و در غیر این 81مندرج در بند )ب( ماده ) سد، تاریخ مصرف   صورت کاالی  ( این قانون خواهد  گذشته و یا مضر به   مکشوفه، کاالی تقلبی، فا

 باشد. های ممنوع میسالمت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کاال

 .باشدها و احکام مقرر در این ماده میساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصوالت فوق نیز مشمول مجازات -8تبصره 

 (ایو حرفه یافتهسازمان)قاچاق  فصل پنجم( 9-1-چ

وان فصلی تحت عنیافته، ضرورت تشدید مبارزه با قاچاق سازماننایت به با ع
. مجازات آن تعیین شده است سال حبس برای 5مذکور در نظر گرفته شده و تا 

سازمان چنانچه ارتکاب قاچاق کاالو ارز به ،31ماده همچنین طبق  یافته به طور 

مهوری اسببالمی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن انجام و  قصببد مقابله با نظام ج

منجر به اخالل گسببترده در نظام اقتصببادی کشببور شببود، مشببمول مجازات     

ست     اخالل شور )پیو صادی ک صوب  2گران در نظام اقت شود و    می 19/9/69(، م

با علم و عمد عواید حاصببله را برای تأمین   متهم اگر احراز شببود 38ماده طبق 
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سم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه مالی ترور ست عالوه بر مجازات   ی صاص داده یا هزینه نموده ا های مندرج در این های معاند با نظام اخت

 شود.االرض محکوم میقانون، به مجازات محارب یا مفسد فی

 )جرائم مرتبط( فصل ششم( 3-1-چ
سناد )اعم از     صل، مجازات اقداماتی نظیر جعل ا سط مأموران دولتی   یا عدم تعقیب متهمین مرقوم یا دیجیتال(، ارتکاب قاچاقدر این ف ر دتو

 قابل رؤیت است. (2) نظر گرفته شده است که به شرح پیوست

 (های کاشف و کشف کاالوط به دستگاه)مقررات مرب فصل هفتم( 1-1-چ

سازمان حمایت می ایران در محدوده اماکن گمرکی و اسالگمرک جمهوری ؛ زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاین فصل، و 36ماده در  

ضابطین نیز در حدود ووایف محوله قانونی خود کاشف  اند. همچنین شف در امر قاچاق محسوب شده   کاعنوان به کنندگان و تولیدکنندگانمصرس 

 اهم سایر مواد این فصل به این شرح است:شوند. محسوب می

توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی    و امارات قوی بر وجود کاال و یا ارز قاچاق، ضابطین می  در صورت داللت قرائن  – 42ماده 

المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل ها و اماکن و مستاالت محل اختفاء یا نگهداری کاال و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتیبه انبار
 سب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند. و کشف قاچاق اقدام نمایند و ح

صره   سی محل با  کر جزئیات      -1تب سه بازر صورتجل شوفه          امر تنظیم  صات کاال و یا ارز قاچاق مک شخ ضر و م سی، افراد حا ساعت بازر مانند 

 الزامی است. 
 بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.  -2تبصره 

هایی که صاحب کاال و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین مووفند با أخذ دستور از مرجع  یصالح و با در پرونده -43ماده 

صول پرونده به          همکاری تمامی نهاد صول نتیجه ورس یک ماه از تاریخ و صورت عدم ح سایی مالک اقدام کنند و در  شنا صله به  های  یربط، بالفا

 مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید. مراجع  یصالح، 

های قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کاالی قاچاق مکشوفه مانع       در رسیدگی غیابی به پرونده  -1تبصره  

 رسیدگی به جرایم مالک کاال نیست. 
المالک باشد، کاالی مزبور عیناً به ستاد مأ ون از سوی    که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهول   در صورتی  -2تبصره  

 شود. فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز میولی

 قاچاق( )مراجع صالح رسیدگی به جرم فصل هشتم( 2-1-چ
 آن به این شرح است: 47ین شده است که ماده کننده به جرم قاچاق تعیدر این فصل، ووایف مراجع صالح رسیدگی

های دولت حسب  های مأمور وصول درآمد کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان      شعبه رسیدگی   -47ماده 

نماید. همچنین وقت رسبیدگی به  یا ارز مکشبوفه و بررسبی اسبناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق اسبتعالم می     مورد، در مورد تعیین ارزش کاال و

روز از تاریخ دریافت استعالم، پاسخ آن را    11های دولت مووف است ورس  گردد. سازمان مأمور وصول درآمد  های مذکور و متهم ابالغ میسازمان 
 ی حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست. ارسال و نماینده حقوقی خود را برا

 (اموال ناشی از قاچاق) نهم ( فصل5-1-چ
 این فصل برای تعیین تکلیف کشفیات کاال و ارز قاچاق تدوین شده و اهم آن به این شرح است:

اعم از زمینی،  های قاچاق مکشبوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسبایل نقلیه  های کاشبف و ضبابطین مووفند کاال  دسبتگاه  -53ماده 

( این قانون، همراه با 56اسببتثنای کاالی ممنوع و وسببایل نقلیه موضببوع ماده )  شببوند، بهدریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می

 آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. ال، بالفاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمعرونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کا

 این سازمان اقدام به نگهداری کاال نموده و فروش کاالی قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است. 
ل، احشام و طیور و یا کاالهایی  االشتعا الفساد، سریع  های سریع آوری و فروش اموال تملیکی مووف است درمورد کاال سازمان جمع  -2تبصره  

سبب ایجاد تاییرات کمّی و کیفی در آن  سیدگی   ها میکه مرور زمان  ساس    شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع ر صله کاال را برا کننده، بالفا

 مقررات مربوط به فروش برساند. 

کاال درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این  در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کاال، صاحب    -54ماده 

مورد مسببتحق دریافت مثل یا بهای کاال به قیمت روز فروش بوده و در صببورتی که فروش شببرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصبوص  صببورت حسببب

 گردد. ا قانوناً جایز نیست، نمیهباشد. حکم این ماده شامل کاالهایی که فروش آناالداء میپرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم
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ای فروش کاالی قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه -نامه آنو آیین 56و  55واد م

از  ار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوزاست. در صورتی که فروش کاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی باز
 شود. آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می( این قانون، توسط سازمان جمع13مراجع  یربط و نصب رمزینه موضوع ماده )

شتی و قرنطینه    کردن کاالصدور یا معدوم  ضوابط فنی، ایمنی، بهدا ست و کاال های قاچاق مکشوفه که فاقد  ممنوع و همچنین  های قاچاقای ا

ای اسبت که توسبط   نامهزند برابر آیین( که فروش آن در کشبور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می 54) های موضبوع ماده آن بخش از کاال
 . (2رسیده است )پیوستشود و به تصویب هیئت وزیران ستاد تهیه می

 مقررات عمومی()ل دهم فص( 14-1-چ
 قابل مالحظه است. (2) مربوطه تحت عنوان مقررات عمومی نیز در فصل دهم، جانمایی شده که به شرح پیوست در پایان، سایر مقررات

اعضای اصلی ستاد تصویب شد که در  124ر، در جلسه محودر خصوص کاالهای سالمتمربوط به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز آخرین مصوبه 

 پردازیم.به بررسی ابعاد آن می 3-و چ 2-چ هایبخش

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 12ماده  9دستورالعمل تبصره  8 ضوابط اختصاصی اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی موضوع ماده( 8-چ

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دولت مووف به تدوین دسببتورالعمل این تبصببره شببد و نهایتا پس از تصببویب    18ماده  4با الحاق تبصببره 
، مقرر شد مصادیق کاالهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کاال 97و اصالح آن در سال  95دستورالعمل توسط هیأت وزیران در سال 

د دسبتگاه مربوطه و تأیید سبتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تدوین شبود. لذا پس از وصبول پیشبنهاد وزارت بهداشبت، درمان و       به پیشبنها 

ستاد و دستگاه     2ساعت کار تخصصی طی      -نفر 361آموزش پزشکی و انجام بیش از   ضوابط خرید، فروش، حمل و   سال در مجموعه  ضو،  های ع
 31فصل و  5قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مشتمل بر  18ماده  4دستورالعمل تبصره  2و تجهیزات پزشکی موضوع ماده نگهداری اقالم دارویی 

ابالغ شد. هرگونه   18/13/98اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مطرح و با تأیید رییس جمهور، در تاریخ     124ماده، در جلسه  

ضوابط دست   صره  تخطی از  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهد بود)جریمه  18فوق الذکر، مشمول مجازات مقرر در ماده   18ماده  4ورالعمل تب

ضوابط دیگری نیز برای دام زنده، نهاده برابر ارزش کاال(.  4نقدی تا  صوالت دخانی و کاالهای تبلیای دخانی     همچنین  سی و مح سا ها و کاالهای ا
 شده است که از تشریح آن موضوع این بسته آموزشی نیست. فرایند تصویب و ابالغ ضوابط مذکور طبق نمودار زیر قابل ارائه است: تصویب و ابالغ

 ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز81( الحاقی ماده)4فرایند تدوین ضوابط دستورالعمل تبصره) -8نمودار 

ضوابط، تمامی عملیات خرید، فرو   ساس این  های ش، حمل و نگهداری دارو و مواد اولیه دارو، مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده بر ا

صد تحت نظام رهگیری و ردیابی کاال قرار می         شمول ر شک و غذاهای ویژه، م شیرخ ستی،  شرو در    زی شورهای پی گیرند و ایران در زمره معدود ک

 بندی شده است:این ضوابط در قالب فصول  یل تقسیم شت قرار خواهد گرفت.اجرای نظام رهگیری و ردیابی مدنظر سازمان جهانی بهدا
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 :تعاریف -اول فصل( 1-8-چ

سامانه رهگیری 1مادهطبق  سامان یکپارچه مدیریت بازرسی،      ، تعاریفی از جمله  صالت،   ،سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال و کنترل ا
سه                سامانه بارنامه بر خط  شنا صالت،  سه ا شنا سه ردیابی و رهگیری،  شنا ضای زنجیره تأمین، مراکز نگهداری کاال،  ضوابط، اع شمول  ، کاالهای م

 شده است که اهم آن به این شرح است: ارائه، شماره سری ساخت و برچسب اصالت و سالمت IRCتجاری، شناسه 

 کاالهای مشمول: -خ

 اساس دارویی و مواد اولیه مندرج در فهرست رسمی داروهای ایران و نیز فهرست مواد اولیه مجاز که برشامل اقالم  دارو و مواد اولیه دارو: -8
 شوند. می منتشر و بهداشت تدوین وزارت توسط کشور ملی دارویی نظام

 ای مصوب وزارت بهداشت.های تاذیهنامه ثبت مکملهای موضوع آیینشامل مکمل :مکمل -2
 نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی مصوب وزارت بهداشت.شامل اقالم موضوع آیین ی:تجهیزات و ملزومات پزشک -3
 نوترکیب و هایهای مشتق از خون و پالسما، فراوردهشامل سرم، واکسن، خون، پالسما و فرآورده های زیستی )بیولوژیک(:فرآورده -4

 درمانی. ژن و سلول بافت، از حاصل هایمنوکلونال و فراورده هایبادیآنتی
 برابر فهرست اعالمی وزارت بهداشت.  شیرخشک و غذاهای ویژه و مواد اولیه آن: -5

 اعضای زنجیره تأمین کاالهای مشمول اشخاص زیر هستند: اعضای زنجیره تأمین: -د

 : شخص حقوقی دارای مجوز تولید و یا واردات کاالهای مشمول از وزارت بهداشت است.کنندهتأمین -8
 حقوقی دارای پروانه توزیع و پخش کاالهای مشمول از وزارت بهداشت است. : شخصکنندهتوزیع -2

اخذ پروانه توزیع و پخش بهداشتی از سازمان، نافی تکلیف این اشخاص به اخذ سایر مجوزهای قانونی از جمله مجوزهای وزارت  -تبصره
 صنعت، معدن و تجارت نیست.

های صنفی)حسب مورد( است که بعد از دریافت ز سوی وزارت بهداشت و اتحادیه: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اکنندهعرضه -3
  شوند.ها نیز مشمول این تعریف میرساند. داروخانهکننده میکننده آن را به مصرسکاالی مشمول از توزیع

ای محور که شناسه  سالمت  هایردهفرآو اصالت  کنترل و رهگیری و ردیابی نظام شناسه موضوع دستورالعمل     شناسه ردیابی و رهگیری:   -ر

 منظور درج یا الصاق بر روی واحد فرآورده براساس استاندارد تعریف شده قانونی است.اختصاصی و منحصر به فرد به

 ای اختصاصی وشناسه محور کهسالمت هایفرآورده اصالت کنترل و رهگیری و ردیابی نظام شناسه موضوع دستورالعمل :شناسه اصالت -ز

 .شودبر روی هر واحد فرآورده الصاق میاست و  کننده نهاییمنحصر به فرد جهت ایجاد امکان کنترل اصالت توسط مصرس

رهگیری و اصالت و سایر اطالعات ردیابی و  هایبندی هر واحد فرآورده است که شناسهقسمتی مشخص بر روی بسته برچسب اصالت: -ص

 .شودالصاق مییا  بر اساس استاندارد تعریف شده بر روی آن درج شناسه تجاری و سری ساخت حسب موردازجمله  مربوط

 و انبارش کاالهای مشمول ضوابط نگهداری -فصل دوم( 8-8-چ
 طبق این فصل، ضوابط نگهداری و انبارش کاالهای مشمول تدوین شده که اهم آن به این شرح است:

 نگهداری کاال در سامانه(: الزام ثبت محل 2ماده )
 (: تطابق موجودی انبار با موجودی ثبت شده در سامانه3ماده )

 (: عدم نگهداری کاالهای فاقد برچسب اصالت5ماد )

 مشمول کاالهای حمل ضوابط -سوم فصل( 6-8-چ
 طبق این فصل، ضوابط حمل کاالهای مشمول تدوین شده که اهم آن به این شرح است:

 بارگیری و تخلیه در محل مراکز نگهداری مجاز کاال ( :13( و )6مواد )
 ( : حمل توسط خودروی مجاز برای کاالهای اعالمی دارای شرایط خاص حمل7ماده )

 ( : عدم خروج خودرو از مسیر تعیین شده حمل8ماده )

 ( : ثبت اطالعات محموله قبل از بارگیری در سامانه و صدور گواهی بهداشتی حمل9ماده )

 ( : اخذ سند حمل بین شهری پس از صدور گواهی بهداشتی 11ماده )

 بینی شده( : ثبت اطالعات بالفاصله پس از تخلیه و اخذ گواهی تخلیه در موارد پیش14ماده )

 مشمول کاالهای فروش و خرید ضوابط -چهارم فصل( 9-8-چ
 ن شرح است:طبق این فصل، ضوابط خرید و فروش کاالهای مشمول تدوین شده که اهم آن به ای
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 (  : خرید و فروش از اعضای زنجیره تأمین مجاز15ماده )

 ( : ثبت اطالعات فروش توسط داروخانه17( و )16مواد )

 ( : اخذ مجوز سازمان و مرکزتوسعه تجارت الکترونیک برای خرید، فروش یا عرضه فضای مجازی18ماده )

 ت پیام استعالم عدم اصالت کاال توسط خریدار( : پس گرفتن کاال و پرداخت وجه در صورت دریاف19ماده )

 پرداخت بیمه، یارانه و بودجه دارویی به ثبت قبلی اطالعات و استعالم سامانه(: منوط نمودن 21ماده )

 خرید و فروش های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اموال تملیکی به رعایت ضوابط(: الزام دستگاه22( و )21مواد )

 های غیربیمارستانیاخذ مجوز برای خرید و فروش داروهای بیمارستانی در داروخانه(: 23ماده )

 مقررات عمومی -پنجم فصل( 9-8-چ
 مقررات عمومی تدوین شده که اهم آن به این شرح است:این فصل،  در

 (: شمولیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به رعایت ضوابط25ماده )

 ازرسی از طریق سامانه سیمبا( : الزام ارسال گزارش ب26ماده )

 های سامانه توسط سازمانبندی اعضای زنجیره بر اساس گزارش(: رتبه27ماده )

 هابرای سایر سازمان TTAC( : ضرورت ایجاد امکان استعالم از سامانه 28ماده )

 ها نسبت به ضوابط ابالغی:( الزامات و تکالیف دستگاه3-8-چ
شت، درمان  خانهوزارت صادی، پلیس فتا،          های بهدا سازی، پلیس امنیت اقت شهر صنعت، معدن و تجارت، اطالعات، راه و  شکی،  و آموزش پز

شورای عالی مناطق آزاد تجاری سازمان جمع  سازمان     -آوری و فروش اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی،  ست و  گر از های بیمهصنعتی، گمرک، پ

 :(3)نسخه ضوابط پیوست  وایف متناسب با هردستگاه به این شرح استجمله مخاطبان اصلی این مقررات هستند که نقش و و
 (مراکز نگهداری؛ گواهی بهداشتی؛ سند حمل؛ سامانه بازرسی ؛TTAC)سامانه  ها، استعالم و تبادل اطالعاتهای سامانهتکمیل زیرساخت .8

 تجهیزات پزشکیاقالم دارویی و طرح رهگیری و ردیابی ضوابط و همچنین رسانی آموزش و اطالع .2

 های سامانه توسط سازمان غذا و داروبندی اعضای زنجیره تأمین بر اساس گزارشرتبه .3
 ای، یارانه و بودجه دارویی به ثبت قبلی اطالعات و استعالم سامانهمنوط نمودن هرگونه پرداخت بیمه .4

 های مظنون به قاچاق با در نظر گرفتن عرس تجاری آنکشف محموله .5

 ازرسی از طریق سامانه جامع بازرسیارسال گزارش ب .6

 آوری و فروش اموال تملیکی به رعایت ضوابط خرید و فروش کاالهاهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان جمعالزام دستگاه .7
 ها در زمان مطلوبرسیدگی به پرونده .1

ضای زنجیره تأمین و توزیع کاالها )اعم از تأمین کنندگان و تو به ضه کنندگان و داروخانه عالوه، اع ه ها( نیز ووایفی دارند کزیع کنندگان و عر

 اعم آن به این شرح است:
 اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی ثبت اطالعات خرید، فروش، حمل و نگهداری .9

 خرید و فروش از اعضای زنجیره تأمین مجاز .81

 اخذ مجوزهای الزم برای فعالیت از طریق فضای مجازی .88

 (TTAC)سامانه  رداخت وجه در صورت دریافت پیام استعالم عدم اصالت کاال توسط خریدارپس گرفتن کاال و پ .82
 اخذ مجوز خرید و فروش داروهای بیمارستانی .83

ای ههای ورزشی، سالنها، مطب پزشکان، باشگاهمجاز بودن خرید و فروش صرفا از اعضای زنجیره تأمین )ممنوعیت فروش از طریق فروشگاه .84

 آرایشی و ...(
ای و آموزش و اطالع رسانی الزم توسط سازمان غذا و دارو ها به ثبت اطالعات هنگام فروش کاالهای مشمول )زیرساخت سامانهلزام داروخانها .85

 فراهم شود(

ها الزام ثبت شناسه ردیابی و رهگیری فرآورده برای فروش اقالم دارویی مشمول نسخه تجویزی، اعم از بستری و سرپایی و نیز فروش مکمل        .86
 هاداروخانه توسط

سازمان           .87 ضای مجازی به اخذ مجوزهای الزم از  شمول از طریق ف ضه کاالهای م شدن خرید تجاری، فروش و یا عر و مرکز غذا و دارو منوط 

 توسعه تجارت الکترونیک
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ستعالم مبنی بر عدم          .81 سخ ا سال پا شرایط ار شنده به پس گرفتن کاال و عودت وجه به خریدار در  شدن فرو سامانه     مکلف  صالت کاال توسط  ا

 )ضرورت ایجاد مکانیزم ارسال هشدار از طریق سامانه به دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو و پیگیری از سوی سازمان(

و  «سامانه رهگیری و کنترل اصالت»های دارویی به ثبت قبلی اطالعات فروش در ها و دریافت بودجهای، یارانههای بیمهمنوط شدن پرداخت .89
 در این سامانه« شناسه ردیابی و رهگیری»عالم اصالت است

شدن خرید کاالهای مشمول توسط دستگاه      .21 صالت از  منوط  سامانه رهگیری و  »های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دریافت تأییدیه ا

 است.« کنترل اصالت

 اجرای این ضوابطآوری و فروش اموال تملیکی به منوط شدن خرید کاالهای مشمول از سازمان جمع .28
 های غیر بیمارستانی جز با مجوز سازمان و یا دانشگاه علوم پزشکیممنوعیت خرید و فروش داروهای بیمارستانی در داروخانه .22

الزم به  کر است فعل قاچاق تفاوت وریفی با تخلف از ضوابط مذکور دارد، در این خصوص همانگونه که پیش از این  کر شد، در صورت احراز 

شکی، مجازات مطابق ماده  فعل   شود سال( لحاظ می  5برابر ارزش کاال و حبس تا  11قانون )جریمه نقدی تا  27قاچاق اقالم دارویی و تجهیزات پز
 .برابر ارزش کاال( است 4قانون )جریمه نقدی تا  18های موضوع این ضوابط، مربوط به ماده لیکن مجازات

 کشف و دستورالعمل بازرسی از خودروها:بازرسی و آخرین ویرایش صورتجلسه ( 6-چ
سالمت        سایی کاالهای  شنا شت، نیروی       با توجه به تخصصی بودن  شامل نمایندگان وزارت بهدا شکیل منظم گشت مشترک  ظامی، انت محور، ت

تواند وزیع و سطح عرضه میسازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و نمایندگان صنوس مرتبط، با اولویت بازرسی از مراکز نگهداری کاالها، شبکه ت

سی از خودروها                   ستورالعمل بازر شف و د سه ک صورتجل سخه  صوص آخرین ن شود. در این خ شفیات این حوزه  سی و ک ضعیت بازر منجر به بهبود و
 برداری است.لوح فشرده، قابل مالحظه و بهره 5و  4اعضای اصلی ستاد به پیوست  124مصوب جلسه 

 :های تشخیص کاالهای اصلروشهای کاالهای اصل، تقلبی و قاچاق تفاوت( ح
کاالی سببالمت محور مجاز، اعم از تولید داخل یا وارداتی، آن کاالیی اسببت که مجوز وزارت بهداشببت، درمان و آموزش پزشببکی، برای تولید/  

ست.      شور دریافت نموده ا ضه در داخل ک ضروری      به عالوه برای کاالهای وار واردات و عر شور  شریفات ورود کاالها به ک داتی، اخذ مجوزها و انجام ت

شبکه             ضه برخی از این کاالها در چارچوب  سایر مالحظات، توزیع و عر صاص یارانه و  سالمت این کاالها، اخت سیت  ست. همچنین با توجه به حسا ا
تصاد غیر رسمی این گروه کاالیی شامل تقلب، قاچاق، عرضه خارج تعریف شده قابل انجام است. طبق این تعاریف، برخی مصادیق اقتصاد پنهان یا اق

صی و یا ترکیب این موارد می     شبکه، انحراس یارانه یا ارز تخصی صادیق      از  شده قاچاق کاال، تنها یکی از م ست مطابق تعاریف ارائه  شود. الزم به  کر ا

 اقتصاد غیر رسمی بوده و وجوه تمایزی با سایر مصادیق دارد.

سخه بدل یا کپی  یا جعلی، به قرار دادنتقلبی کاالی  صول، ب  ن شتری گفته می       هیک مح صد فریب م صلی، به ق صول ا وزه شود. در ح جای مح
کاالهای تقلبی  فروش، از طریق سودگردد، که فرایند تولید آن، با هدس کسب بازرگانی، محصوالت تقلبی به کپی جعلی از محصول واقعی اطالق می

ضوعیت دارد و در واقع مجوز قانونی برای تولید یا واردات محصوالت تقلبی      تولید یا واردات قانونی فقط در مورد م شود. انجام می صلی مو حصوالت ا

شود، عرضه خارج از   که چهارچوب خاص توزیع و یا اختصاص یارانه برای کاالهای اصل انجام می  شود. همچنین با توجه به آن محور ارائه نمیسالمت 
صلی م     صوالت ا سالمت    شبکه یک کاال نیز فقط در مورد مح ضه کاالهای  ضوعیت دارد و اگر کاالی تقلبی در زنجیره عر شمول    و شود م محور یافت 

ورد تواند در هر دو مجعل و تقلب است. از سوی دیگر، ممکن است یارانه یا ارز تخصیصی برای واردات یا تأمین و مصرس کاالی لیکن فعل قاچاق می

 .شده استدر چهارچوب زیر ارائه محصول تقلبی و یا اصلی رخ دهد. خالصه این موارد 
 تفاوت محصول تقلبی، اصلی، عرضه خارج از شبکه و قاچاق -2جدول 

 قاچاق کاال انحراس یارانه یا ارز تخصیصی عرضه خارج از شبکه تولید یا واردات قانونی 

 موضوعیت دارد موضوعیت دارد موضوعیت ندارد موضوعیت ندارد محصول تقلبی

 موضوعیت دارد موضوعیت دارد موضوعیت دارد دارد موضوعیت محصول اصلی

 های اصلی تشخیص کاالهای اصیل از کاالهای غیرمجاز  کر شده است.در ادامه، روش

 ( فهرست رسمی دارویی کشور:1-1-ح
ساس بند    سالمی ایران         قانون برنامه پنج 72ماده  "پ"برا صادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا سعه اقت شم تو ش سمی    ، ساله  ست ر فهر

. ودشمیبار تدوین و منتشر دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک
ه رد بتخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مو تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده،

 .شودمحکوم می 16/18/1383( قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب 28ماده ) ( 1) های مندرج در تبصرهمجازات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%28%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_%28%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
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( 6قرار دارد )پیوست   https://www.fda.gov.irآخرین ویرایش فایل اکسل این فهرست بر روی سایت سازمان غذا و دارو، به نشانی       

شود. همچنین اگر متخصصین امر، بنا به دالیل کارشناسی متقن، درخواست افزوده        قلم دارو و مکمل را شامل می  3311و در حال حاضر بالغ بر  

ت جدید به فهرس فرم ارزیابی دارو برای درخواست ورود مولکول  توانند نسبت به تکمیل  شدن داروی جدیدی به فهرست مذکور داشته باشند، می    
ها از طریق نشانی قابلیت جستجوی داروهای مجاز قابل عرضه در داروخانه ضمناً سازمان غذا و دارو( اقدام نمایند.)موجود در سایت  داروهای ایران

http://irc.fda.gov.ir/nfi های های جنسببی، فرآورده، فرآوردهسببقط جنینداروهای  شببده اسببت. د که قیمت هر دارو نیز در آن درج وجود دار

 .هستندطور همزمان بهتقلب و قاچاق  جعل، و اغلب مشمولبیشتر مشمول قاچاق  )تحت کنترل( دوپینگ و مخدر

س  برایخارج از فهرسبت مذکور مسبلما قاچاق و یا تقلبی اسبت و البته این روش تشبخیص، بیشبتر       دارو یا مکملطور قطع، هرگونه به خ ن
شان می     ست که ن ست.         پزشکی ا ضوابط مذکور تخلف نموده ا سبت به تجویز در چهارچوب فهرست رسمی اقدام نموده یا از  دهد پزشک مربوطه ن

ی های بعدگیرند که مستلزم بررسی  توسط سودجویان مورد تقلب و یا قاچاق قرار می  داخل فهرست رسمی دارویی نیز    داروهایالزم به  کر است  

های طبیعی و سنتی نیز سازمان غذا و دارو در حال تدوین همچنین این روش فقط برای دارو و مکمل موضوعیت دارد و در خصوص فراوردهاست. 
الزم  شود. ها اشاره می مورد نیاز است که در ادامه به آن نیز های دیگری محور روشبرای تشخیص محصوالت سالمت    البتهفهرست مربوطه است.   

 است. 191مستلزم گزارش از طریق سامانه تلفنی فروش و تبلیغ هرگونه دارو و مکمل در فضای مجازی ممنوع بوده و تخلفات به  کر است 

 واردات: بهداشتیساخت و پروانه پروانه ( 8-1-ح
ساخت هر محصول    شام  ییغذاپروانه  شی آرا یدنی،و آ شت  ی ساخت آن محصول    یو بهدا در واقع اجازه 

س    ست و پس از برر شکله و اطم  یا سالمت آن برا  ینانمواد مت سو    یاز  صرس جامعه، از  شت،   یم وزارت بهدا
 داده کشببور،داخل  یدکنندهمربوطه به کارخانه تول یعلوم پزشببک یهاو با دانشببگاه یدرمان و آموزش پزشببک

 برچسب  یرو یدپروانه با یناست. شماره ا   یرمجازکه محصول فاقد پروانه ساخت باشد، غ    یصورت  . درشود یم

وزن  یاساخت، حجم  یانقضاء و سر ید،تول یخمحصول شامل نام و نوع محصول، شماره پروانه ساخت محصول، تار یرو اطالعات شود. یدمحصول ق

 ، است.یرانساخت کشور: ا ی،نگهدار یطکارخانه، مواد متشکله، شرا یفراورده، نام و نشان
به داخل کشور، بعد   یواردات یو بهداشت  یشی و آرا یدنیآشام  یی،ورود، مجوز ورود هر محصول غذا  یواردات: پروانه بهداشت  یبهداشت  پروانه

س  سو         یاز برر شرکت واردکننده از  سط  شده تو صول و مدارک ارائه  شک    یمح شت، درمان و آموزش پز ست.   یوزارت بهدا صوالت   یلذا تماما مح

طور قطع تقلبی و یا قاچاق هسبتند. البته  محصبوالت فاقد این پروانه به  .شبود یمحصبول م  یقاچاق و تقلب یبه عنوان کاال پروانه ینفاقد ا یخارج
به تنهایی گویای اصالت آن رسمی خواهد شد. لذا وجود  شماره این پروانه قابل جعل و تقلب است و مرتکب این جرم مشمول مجازات جعل اسناد

سی        ستلزم برر ضوع م ست و اطمینان از این مو شتی از طریق      کاال نی ست پروانه بهدا ست. الزم به  کر ا ستعالم پروانه   های بعدی ا  هایسامانه ا

 قابل استعالم است. http://www.fdacrm.irبه نشانی  بهداشتی سازمان غذا و دارو

 :TTAC موسوم بهمحور و سامانه کاالهای سالمتصالت و کنترل ا ، ردیابیرهگیری طرح( 6-1-ح
 یعرضه و فروش کاالها  یع،توز ی،ساز  خیره ی،توسعه، سازمان غذا و دارو هرگونه واردات تجار   یقانون احکام دائم 7بر اساس بند پ ماده  

سن، مواد  یی،دارو ستی  واک سنت  ی، طبیع(یکبیولوژ) زی شی، آرا یهای،تاذ یمکملها ی،و  شت  ی شکی  و ملزومات و تجهیزات ییغذا ی،بهدا ه در ک پز
و  ودیش ثبت نشده باشد جرم محسوب م    یکند،م اعالم یکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک   یو کنترل اصالت طبق ضوابط   یسامانه رهگیر 

های نامهمبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین قانون 13و  6،  5همچنین طبق مواد  .شبببودیرخورد مب با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 محور اعم از تولید داخل و وارداتی الزامی است.سازی گردش کاالها، ایجاد قابلیت رهگیری تمامی محصوالت سالمتمربوطه، در راستای شفاس
ساس  سالمت    ضوابط ابالغی،  بر ا ستورالعمل نظام رهگیری و ردیابی کاالهای  سیدگی به تخلفات آن    محورد ستورالعمل ر ست   و د  (7)پیو

سالمت    ست بر روی تمامی کاالهای  سب  مقرر ا سالمت محور محور اعم از تولید داخل یا وارداتی، برچ شود.    رهگیری و ردیابی کاالهای  صاق  در  ال

 این خصوص، الزم است خریدار برای اطمینان از اصالت فراورده اقدامات  یل را انجام دهد:

 رو باشدبایست مطابق شکل روبهیاطمینان از واهر برچسب که م کنترل و -1

 مندرج بر روی برچسب 21118822کنترل شماره پیامکی  -2

 های  یل:استعالم کد محصول و کنترل پاسخ به یکی از روش -3

 و استعالم بارکد دو بعدی گوشه چپ باالی برچسب ttac.irwww.از طریق سایت به نشانی  TTACالف( نصب رایگان نرم افزار 

 www.ttac.ir)شناسه رهگیری( موجود بر روی محصول از طریق سایت به نشانی  UIDب( استعالم 

 21118822حاوی این کد به سرشماره رقمی گوشه سمت راست پایین برچسب و استعالم از طریق ارسال پیامک 16 خراش دادن برچسبپ( 

https://www.fda.gov.ir/
http://irc.fda.gov.ir/nfi
http://www.ttac.ir/
http://www.ttac.ir/
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صله مبنی بر      -4 ستعالم وا سخ ا ست   »کنترل پا صالت فراورده مورد تأیید ا سخ    -« ا سالمت     سایر پا صالت و  شان دهنده عدم اطمینان از ا ها ن

 بایست کاال را از خریدار تحویل و در صورت تبادل مالی، وجه مربوطه را عودت نماید.فراورده است و فروشنده می

 
شتی و فرآورده                شی و بهدا صوالت وارداتی دارو، مکمل، آرای ضر برای تمامی مح شامیدنی و برخی داروهای تولید  در حال حا های غذایی و آ

ستعالم برای آن            صوالتی که قابلیت ا صوص مح ست در خ ست. الزم به  کر ا شده ا ستعالم مذکور فراهم  ست، اگر    داخل قابلیت ا شده ا ها فراهم 

که واهر برچسب قابل  همچنین با توجه به آن اصالت و سالمت بر روی محصول الصاق نشده باشد، آن محصول قاچاق و یا تقلبی است.         برچسب  
شود، لذا وجود برچسب بر روی کاال به معنای اصالت آن جعل است و با متخلفین مطابق قوانین و مقررات مربوط به جعل اسناد رسمی برخورد می

 ی است اقدامات کنترلی مذکور و استعالم از سامانه انجام شود.نیست بلکه ضرور

رس استعالم برچسب بوده و شامل الزامات ثبت شرکت، مسؤول فنی، تر از صِمحور گستردهالبته دامنه طرح رهگیری و ردیابی کاالهای سالمت      

 محور فراهم خواهد شد.تأمین، انبارش، توزیع، عرضه و فروش کاالهای سالمتانبارها، فراورده، استعالم بیمه است و در نهایت قابلیت رصد زنجیره 
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 های تجاری )برندهای( قاچاق قطعی:( نشان9-1-ح
رندهای ب های کاشف شناسایی شده است، به تناوب فهرستهای تجاری که توسط دستگاهبا عنایت به فراوانی محصوالت قاچاق برخی نشان

شود. برندهای قاچاق قطعی نیازمند بررسی تکمیلی نبوده   محور با نظر سازمان غذا و دارو، از طریق ستاد اعالم می  قاچاق قطعی محصوالت سالمت  

  بایست نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید.و دستگاه کاشف به قید فوریت می

شتی و محصوالتی که     های خارج از فهرست رسمی کشور،     که تمامی دارو و مکملدر این خصوص عالوه بر آن  محصوالت فاقد پروانه بهدا
شده         صالت  سب ا صاق برچ شمول ال ستند      م صداق قاچاق قطعی ه ستند، م سب ه صوالت وارداتی دارو، مکمل،  اند لیکن فاقد این برچ )تمامی مح

، بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی   آرایشی  قاچاق قطعی نشان تجاری  183عالوه، فهرست  . بههای غذایی و آشامیدنی( آرایشی و بهداشتی و فرآورده  

  برداری است.ابل بهرهق 8در پیوست توسط ستاد اعالم شده است که 

 :محورپیشگیری و مبارزه با قاچاق سالمتآینده  بندی و پیشنهادهایجمع( خ

ست که    ضروری ا سر و کار دارند، کافی   که محور سالمت در خصوص محصوالت   در نهایت  کر این نکته  شکل متناوب با آن  آحاد جامعه به 
ست   شوند و       آگاهی الزم در عموم جامعه ایجاد وا ضوع حساس  سبت به مو شوند  کاالهای قاچاق  از مخاطراتواقعا ن چنانچه  .سالمت محور مطلع 

شت عمو          سالمت و بهدا ضمن حفظ  صوالت،  ضای این مح ستی تحقق یابد، با حذس تقا های می جامعه و جلوگیری از تحمیل هزینهاین امر به در

 ثانویه بر حوزه درمان، از قاچاق این محصوالت نیز جلوگیری خواهد شد.
صادیق   ضرات قاچاق این کاالها، هر یک از م شیم. خداوند متعال در آیه        به م ضوع با سیت مو ست تا متوجه حسا سوره مائده   5تنهایی کافی ا

سانی را ب » :فرمایدمی سان    هرکس جان ان سانی را نجات دهد گویا جان تمام ان شریت را گرفته و هرکس جان ان ها را نجات گیرد گویا جان تمام ب

ست  سوداگرانی که  «داده ا سر و کار دارد قدم به           با هدس. لذا  سالمت آحاد جامعه  ستند که با جان و  صوالتی ه شتر به دنبال قاچاق مح سود بی

شته  سوی دیگر   .اندوادی پرخطری گذا سالمت لحظه لحظه تالش بیشتر در پیش از  جات تواند منجر به نمحور میگیری و مقابله با قاچاق کاالهای 
ی نهادها و افرادی که در پیشگیری و ؛ لذا تالش کلیههای ستاد بوده و هستجزو اولویت و مبارزه با قاچاق این گروه کاالیی جان افراد جامعه شود

 انگاری و عدم اهتمام در رسیدگی به این موضوع نابخشودنی است.ی فعالیت مناسب دارند، ستودنی بوده و سهلمبارزه با قاچاق این گروه کاالی

شت  مطابق آن سی چه گذ شده نیازمندی با توجه به برر شگیری و مبارزه با    های انجام  صرس و پی های زیر در حوزه تجارت، تولید، پایش م
سالمت  ضر    قاچاق کاالهای  شده که  صا  ست هر یک از  ی محور اح های مرتبط، تولیدکنندگان، بازرگانان و عموم جامعه نفعان اعم از دستگاه وری ا

صرس به ستای کاهش همه عنوان م سیب کننده نهایی، نقش خود را در را شی از آن ایفا نمایند. جانبه قاچاق این گروه کاالیی و آ ر د ها و مخاطرات نا

 محور ارائه شده است. نفعان و مسئولین مرتبط در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمتها و نقش  ی(، خالصه ضرورت3جدول)
 

 محورهای آینده توزیع، تولید، صادرات، واردات، مصرس و پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمتضرورت –( 3جدول )

خوراکی و 
 آشامیدنی

بهداشتی و 
 سلولزی

 آرایشی
تجهیزات و 

 ملزومات پزشکی
 متولی دارو و مکمل

ارزیابی 
 کیفی

نیازمند احصاء 
آمار و اطالعات 

 شفاف

 نیازمند تفکیک
و افزایش 
 شفافیت

نیازمند تفکیک 
و افزایش 
 شفافیت

نیازمند تفکیک 
 ها،)دستگاه
 ،مصرفی

و  آزمایشگاهی و ...(
 افزایش شفافیت

 نیازمند تفکیک و
 افزایش شفافیت

سازمان غذا و دارو، وزارت 
صمت، مرکز آمار ایران، اعضای 

 زنجیره تأمین
 آمار

 و نیازمند توزیع
دسترسی 
 مناسب

اصالح نیازمند 
 الگوی مصرف

 نیازمند کاهش

نیازمند توجه ویژه 
به موضوع 

های عفونت
بیمارستانی ناشی از 
مصرف کاالی قاچاق 

 نظارت بر -و تقلبی 
 درمانیمراکز 

 نیازمند کاهش

وزارت ، هادستگاه عموم
صدا و سیما، وزارت بهداشت، 

فرهنگ و ارشاد، آموزش و 
 جامعهو آحاد  هاپرورش، رسانه

الگوی 
 مصرف

بهبود نیازمند 
نظام توزیع و 

 گذاریقیمت

بهبود نیازمند 
وضعیت نظام 
توزیع 
 گذاریوقیمت

بهبود نیازمند 
وضعیت نظام 
توزیع 
 گذاریوقیمت

 بهبود توزیعنیازمند 
و دسترسی 

بهبود  -مناسب
نظارت بر نظام 

 توزیع

ع توزی نیازمند بهبود
 و دسترسی مناسب

سازمان غذا و دارو، وزارت 
اتاق اصناف،  صمت،
 کنندگانتوزیع

 توزیع
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خوراکی و 
 آشامیدنی

بهداشتی و 
 سلولزی

 آرایشی
تجهیزات و 

 ملزومات پزشکی
 متولی دارو و مکمل

ارزیابی 
 کیفی

 نیازمند افزایش نیازمند افزایش نیازمند افزایش نیازمند افزایش

نیازمند افزایش 
محصول  تولید

نهایی و مواد اولیه 
)کاهش واردات مواد 

 اولیه(

سازمان غذا و دارو، وزارت 
اتاق اصناف، صمت،

 تولیدکنندگان
 تولید

 نیازمند افزایش نیازمند افزایش نیازمند افزایش نیازمند افزایش
و  نیازمند افزایش
حضور فعال در 
 بازارهای منطقه

سازمان غذا و دارو، وزارت 
اتاق بازرگانی، صمت، 

 تولیدکنندگان
 صادرات

نیازمند اولویت 
 سنجی

نیازمند اولویت 
 سنجی

نیازمند اولویت 
 سنجی

نیازمند بهبود 
وضعیت 

 واردکنندگان قانونی

نیازمند اولویت 
 سنجی و کاهش

سازمان غذا و دارو، وزارت 
اتاق بازرگانی، صمت، 

 واردکنندگان

واردات 
 قانونی

جلوگیری از 
 قاچاق خروجی
پیشگیری از 

 در بازار کمبود
تکمیل سامانه 

TTAC  و طرح
رهگیری و 
 ردیابی
های فرآورده

خوراکی و 
 آشامیدنی

جلوگیری از 
 قاچاق خروجی
پیشگیری از 

 ردر بازا کمبود
تکمیل سامانه 

TTAC  و طرح
رهگیری و 

لوازم  ردیابی
آرایشی و 
 بهداشتی

جلوگیری از 
 قاچاق ورودی
پیشگیری از 

 بازارکمبود در 
تکمیل سامانه 

TTAC  و طرح
رهگیری و 

لوازم  ردیابی
آرایشی و 
 بهداشتی

جلوگیری از قاچاق 
 خروجی )و ورودی(
اجرای ضوابط 

 81ماده  4تبصره 
اقالم دارویی و 
 تجهیزات پزشکی
تکمیل سامانه 

TTAC  و طرح
رهگیری و ردیابی 
تجهیزات و 
در  ملزومات پزشکی
سراسر زنجیره 

، انبارش، تأمین
 و مصرف توزیع

جلوگیری از قاچاق 
 خروجی )و ورودی(
پیشگیری از کمبود 
 احتمالی در بازار
اجرای ضوابط 

 81ماده  4تبصره 
اقالم دارویی و 
 تجهیزات پزشکی
تکمیل سامانه 

TTAC  و طرح
رهگیری و ردیابی 
دارو در سراسر 
، زنجیره تأمین
و  انبارش، توزیع
 مصرف

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، سازمان غذا و دارو، 

های اطالعات، راه و خانهوزارت
شهرسازی، پلیس امنیت 
اقتصادی، پلیس فتا، سازمان 

آوری و فروش اموال جمع
تملیکی، تعزیرات حکومتی، 
شورای عالی مناطق آزاد 

صنعتی، گمرک، پست -تجاری
گر، اتاق های بیمهو سازمان

، صدا و بازرگانی، اتاق اصناف
، وزارت فرهنگ  و ارشاد، سیما

های آموزش و پرورش، رسانه
های و سایر دستگاه جمعی

 ربطذی

 تمرکز
مبارزه با 

 قاچاق

 :)در قالب لوح فشرده( هاپیوست -د

 محوربرنامه جامع پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت – 1 یوستپ

 ها(نامهمبارزه با قاچاق کاال و ارز به انضمام آییناسناد باالدستی و قوانین مرتبط )و قانون  -8 پیوست

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  12ماده  9دستورالعمل تبصره  8موضوع ماده  یپزشک یزاتو تجه ییاقالم دارو یضوابط اختصاص -6پیوست

 صورتجلسه کشف -9 پیوست

 از خودروها یدستورالعمل بازرس -9 پیوست

 کشور ییدارو یفهرست رسم -3 پیوست

 نظام رهگیری و ردیابیبه تخلفات  یدگیدستورالعمل رسو  یابیو رد یریدستورالعمل نظام رهگ -1 پیوست

 سالمت محور یقاچاق قطع (یبرندهاهای تجاری )نشان -2 پیوست


