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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۰۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص 
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماده ۶ مکرر ۲ قانون ، جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. 

خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.
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ٍزارت غنٌت،  هتننوى ٍ رتنمرت هَسننب اهن، رننم ّوًنمری اهننئیمّْمی ا ظافند  ی ررنن  سنظ  اٍ هننمُ       

از الزم اال ظاء ضنوى انني ننمًَى  از قظننم هنمهمًِ  نمهر اًومرّنم ٍ هظاينی ًیْنواری ينمال  اهًنمى غنوٍر             

ًحنَی ينِ اهنٌما    نوض اًومر ٍ حَالِ اًومر را رظای يلینِ اًومرّنم ٍ هظاينی ًیْنواری ينمال  نظاّن ًومننو  رنِ         

هیرننَر هئنننوي اقی ننمرد از نوینن  اقی ننمت يونند ٍ يی نند يننمال  هملننى يننمال  هحنن  ًیْننواری  رحَننن  

اٌّوُ  رحَن  گیظًوُ ٍ رمرنخ ٍ زهنمى غنوٍر هنٌو رمضنٌوو ٍرٍا ينمال رنِ اًومرّنم ٍ هظاينی ًیْنواری ينمال           

هسنئَ   هحًَهین، ًیْنواری    ٍ خظٍج يمال از آًْم رنوٍى ننوض اًونمر ٍ حَالنِ اًونمر هَینَم انني هنماُ          

( رنننمی نننم هتننمای نننى  ْننمرم  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰يٌٌننوُ رننِ  ظنوننِ ًهننوی رننِ هیننیاى نًػننو هیلیننَى   

ارزش يننمالی هَیننَم ر لننب  ّننظ يننوام يننِ ریطننئظ رمضننو  اهنن،و يلیننِ ًیْننواری يٌٌننوگمى رتننمری     

ز نننم هننئما يمالّننمی یننظٍری يننِ رتیننیي هػننمانم آًْننم  رننِ رطنن یع هننئما هوننمرزُ رننم نم ننم  يننمال ٍ ار

ضننَا  هلننیم رننِ یونن، آًنند اقی ننمت  رٌظننین رننمزار اهنن، ٍ از قظنننم هننمهمًِ ههننظرات رتننمری ارننی  هنند 

ًیْننواری يننمال ار هننمهمًِ هننريَر ٍ ارافننِ ٍ ارنم نن، نننوض ٍ حَالننِ هَیننَم اننني هننماُ ّسننئٌوو ار       

س خػننَظ يمالّننمند يننِ ضٌمهننِ يننمال ار هننَرا آًْننم ا ظافنند ضننوُ اهنن،  یونن، اقی ننمت رننظ اننني اهننم

ضننَاو اهننئًٌم   وننوی از یونن، آًنند اقی ننمت يمالّننمی یننظٍری ٍ ارافننِ ٍ ارنم نن، نننوض ٍ   اًتننمم هنند

( اننني نننمًَى اهنن،و ضننص هننمُ ۰۱( هننماُ  ۴حَالننِ آًْننم هسننئَ   یننومً، ا ظاّننمی ههننظر ار روػننظُ  

پس از الزم اال ظاء ضوى انني ننمًَى  غنظ مب ننوض ٍ حَالنِ الًئظًٍیًند هَینَم انني هنماُ هتئونظ اهن،و            

 ننی ار هننَارای يننِ ضننَرای  ننملد اهٌینن، هلنند ار خػننَظ ّننظ ض ػنند ا ننن از ر ننص خػَغنند نننم   

اٍلئنند رتیننیي هنند يٌننو  يلیننِ اضنن مظ ٍ اهننئیمّْمی ا ظافنند از  ولننِ گوننظو  وْننَری اهننیهد    

انننظاى  هننمزهمى رٌننمار ٍ ارنننمًَرای  هننمزهمى  وننر آٍری ٍ  ننظٍش اهننَای رولیًنند ٍ ًْماّننمی  وننَهد   

 ٍى از هَی ٍلند  هینِ رنم   ى هتظنن لنِ  هَسنب رنِ ا نظای ههنظرات انني هنماُ            غیظاٍلئد ٍ ًْماّمی هأ

ّسئٌو ٍ ار  ظآنٌوّمی خَا هًل ٌنو رٌْنم حَالنِ الًئظًٍیًند خنظٍج ينمال از اًونمر  ریتنى خنظٍج ينمال(           

ٍ نوض اًومر اهئتیم ضوُ از هنمهمًِ هنريَر را هنیو ننظار اٌّنوو ينمرهیا غنوٍر ننوض ٍ حَالنِ ٍ هحن            

ّننمی هَیننَم اننني هننماُ يننِ پننس از ٍارنننی رننِ خیاًننِ ااری ينن  يطننَر ار هحنن  هننمهمًِ   ٍارنننی  ظنوننِ

ضننَا  سننظ  اٍ هننمُ از رننمرنخ الزم اال ننظاء ضننوى اننني نننمًَى رَهنن  ٍزارت غننٌت،    هننريَر ّینٌننِ هنند

 .رهننننو ضننننَا ٍ رننننِ رػننننَن  ّیننننأت ٍزنننننظاى هنننند      هتننننوى ٍ رتننننمرت رتیننننیي هنننند   

ِ  هنَارای  ار  نی  -(۰۴۰۰ˏ۰۰ˏ۰۰روػظُ  الحمند  َرای  نملد اهٌین، هلند رتینیي هند يٌنو  ارافنِ        ضن  ين

 ووی ّظگًَِ خوهمت ًظیظ ریونِ  ینومً،  گنمراًئد(  ًػن   رتوینظ ٍ رنأهیي نهتنمت رنِ يمالّنمند ينِ           

 ظانن ٍ نم ر ل مت هَینَم انني ننمًَى ًسنو، رنِ آًْنم اررًنم  نم ئنِ اهن،  رنم  لنن رنِ ٍننَم  نظم ننم                

ر انني ننمًَى ننم هنمنظ ننَاًیي رنظای آى ینومً،        ر لب غَرت گظ ئِ  ر لب هحسنَ  ٍ ار غنَررد ينِ ا   

ا ننظای ضننونورظی رتیننیي ًطننوُ رمضننو  هسننئَ    ظنوننِ ًهننوی هتننمای نننى رننم اٍ رظارننظ ارزش يننمالی 

 .هَیَم ر لب اه،


