ب
مش
ضوابط اختصاصی فرآورده نفتی ،تق نفتیِ  ،ماعی اق ل اشتعال یا روغن تولید شده از نفت یا فرآوردهاهی نفتی
لع
موضوع ماده  2دستورا مل تبصره ( )4الحاقی ماده ( )81اقنون مبارزه با اقچاق کاال و ارز
مح
ابالغی هب شماره /861134ت  12928هـ مورخ  8691/88/9هیأت ترم وزریان

معاونت پیشگیری
دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی
مرداد ماه 9311

گستتش پدیدهدقدچاقاودتدثار درب آد دد د
ار دثول ددتدثجا تدچانونیدتدس راههگذا یدتد
اششغال،دخط دجدیدتدبز گیداستدکهدباهددباد
جتدهتتدثمتاادبتاد ددرهتا دقدک دتدب د مهد
سشگاق اهیدکهدبهدنحویدریثوانندد داهندار د
خ لدباشند،دتاجبداستدکهدسهمدخو د اد د

اهندرها دقداهفادکنند.

بسمه تعالی
مقدمه:
در اجرای ماده  2دستتتالرالعمب ته تتتره  )4الحاقی ماده  )81قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز م تتتلی ت
وزیران بهشماره  12928 /861134تت در ملرخ  8691/88/9و اصالحا بعدی آن ،در خ لص فرآوردهتای
نفای ،مشتتان نفای مایق قابب اشتتاعای یا رو ت تلل د شتتده از نف
کاالی ملضتل قاچاق؛ به ی شتنداد شترک

یا فرآوردهتای نفای ؛ بهعنلان یکی از م تتادین

مپی یفر فرآوردهتای نفای ایران ،ضتلاب اخا اصی الز الرعایه

برای خرید ،فروش ،حمب یا نگدداری به شکب تجاری فرآورده نفای ،مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د
شده از نف

یا فرآورده نفای به شرح ملاد ذیب تع ت میگردد.

فصل اول -تعاریف
ماده  -1اصطالحا زیر در معانی مشروح مربلط به کار میروند:
الف -شرک  :شرک

مپی یفر فرآوردهتای نفای ایران.

ی -سااد :سااد مرکزی مهارزه با قاچاق کاال و ارز.
پ -نف  :مطابن قانلن نف م لی  8633/92/99با اصالحا بعدی،عهار اس از ت دورکربلرتایی که به
صلر نف خا  ،م عانا گازی ،گاز طه عی ،ق ر طه عی ،یپمه سنگدای نفای و ماسهتای آ شاه به نف
به حال

طه عی یاف شده و یا طی عمپ ا باالدسای به دس

 -فرآورده نفای :مطابن قانلن نف

میآید.

م لی  8633/92/99با اصالحا

مح لالتی که در ت س سا فرآوری و یاالیر نف

به دس

بعدی ،عهار

اس

از کپ ه

میآید و میتلاند بهطلر مساق م م رف

و یا در سایر واحدتای عمپ اتی و یاروش م ایی به مح لی ندائی تهدیب شلد.
ث  -مح لال

یاروش م ایی :مطابن قانلن نف

کپ ه مح لالتی که در ت س سا

م لی  8633/92/99با اصالحا

یاروش م ایی از نف

بعدی ،عهار

و فرآوردهتای نفای به دس

اس

از

میآید و میتلاند

بهطلر مساق م م رف و یا برای تلل د مح لی ندائی در عمپ ا اسافاده شلد.
ج -مشان نفایِ مایق قابب اشاعای :مح لی مایعی که در واحد تلل دی به صلر

مساق م و یا رمساق م از

جداسازی ،ترک ب ،اخاالط و یا واکنر ش م ایی فرآوردهتای نفای و مح لال

یاروش م ایی تلل د

میشلد و نقطه اشاعای آن از صد درجه سانا گراد  282درجه فارندای ) کمار اس .
چ -فرآورده نفای یارانهای :عهار

اس

از فرآوردهتای نفای ق د شده در فدرس

انرژی بند  )8ت لیبنامه در خ لص تع ت فدرس

گروه کاالیی حامبتای

کاالتای یارانهای ملضل ته ره  )2ماده )81

قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز
ح -سدم ه :مقدار مشف ی از فرآورده نفای یارانهای که تلس شرک
حق قی یا حقلقی تف ص مییابد.

به منظلر اسافاده مع ت به اشفاص

خ -مفزن سلخ م رفی :باک یا مفزن وسایب نقپ ه زم نی ،تلایی یا دریایی که جد اسافاده سلخ تمان
وس په نقپ ه ،بر روی آن ن ب گردیده اس .
د -م رفکننده ندایی :شف ی اس

که فرآورده نفای ،مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از

فرآورده نفای را مساق ما م رف کرده و در نا جه آنتا را عرضه یا به فروش نرسانده یا از آنتا مح لی
دیگری تلل د نمیکند.
ذ -مهدأ بارگ ری شرک  :انهارتا یا مجاری عرضه تح نظار یا طرف قرارداد شرک که نسه به نگدداری
فرآورده نفای اقدا میکنند.
ر -سند بارگ ری شرک  :سندی اس

مشامب بر اطالعاتی مانند مقدار ،نل و مشف ا فرآورده بارگ ری

شده ،مهدأ بارگ ری ،مس ر حمب ،مق د تحلیب و مشف ا وس په حمب که در مهدأ بارگ ری شرک با
عناوینی مانند بارنامه یا حلاله صادر میگردد.
ز – رس د انهار :سند ورود فرآورده نفای ،مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از فرآورده نفای به
انهار که در سامانه جامق انهارتا و مراکز نگدداری کاال ثه
خ لص بارگ ری از مهدأ شرک

میشلد .ضلاب مربلط به رس د انهار در

اعمای نمیشلد.

ژ – حلاله انهار :سند خروج فرآورده نفای ،مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از فرآورده نفای
از انهار که در سامانه جامق انهارتا و مراکز نگدداری کاال ثه
خ لص بارگ ری از مهدأ شرک
س -ظرف :تر ش ئی که قابپ

میشلد .ضلاب مربلط به حلاله انهار در

اعمای نمیشلد.

حمب و نگدداری فرآورده نفای را دارد.

ش -مجاری عرضه :نقاط عرضه طرف قرارداد با شرک

شامب فروشندگیتای شدری ،روساایی از قه ب

تعاونی ،عشایری ،محلر ،آزاد ،سکلدار ،داخب اتاقک) ،جایگاهتای ثاب

و س ار عرضه ،شرک تای

زنج رهای تلزیق و شرک تای ملز گاز مایق که مهادر به تلزیق و فروش فرآوردهتای نفای یارانهای
مینمایند.
فصل دوم -مقررات عمومی
ماده  -2اعمای و رفاارتایی که به ملجب ملاد ایت م لّبه ممنل محسلی شدهاند و بهطلر کپی تفپف از
تر یک از ضلاب مذکلر در ایت م لّبه ،مشملی ضمان

اجراتای مقرر در ته ره  )4ماده  )81قانلن

مهارزه با قاچاق کاال و ارز خلاتند بلد و مرجق رس دگی به تفپفا

ناشی از نقض ایت ضلاب  ،شعب

ویژه رس دگی به یروندهتای قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرا حکلمای اس .
ماده  -3کپ ه ضلاب مذکلر در ایت م لبه در مناطن آزاد تجاری -صنعای و ویژه اقا ادی ن ز الز االجرا
اس  .ترگلنه تعپ ن و یا تغ ر احکا و مقررا ایت ت لیبنامه تلس شلرای عالی مناطن آزاد تجاری-
صنعای و ویژه اقا ادی ،در ایت مناطن ممکت ن س .

ماده  -4ضلاب مندرج در ایت م لبه و ضمان

اجرای تفپف از آن صرفاً در ملاردی که خرید ،فروش،

حمب یا نگدداری به صلر تجاری باشد ،اعمای خلاتد شد.
ماده  -5چنانچه فروش ،خرید ،حمب یا نگدداری فرآورده نفای ،مشان نفایِ مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د
شده از نف یا فرآوردهتای نفای ب ر از حدود ماعارف ن از م رف شف ی باشد ،در تر صلر تجاری
اس ؛ خلاه م زان آن کم باشد یا زیاد؛ در یک مرتهه باشد یا مراتب ماعدد و یا از ملارد بندتای ماده )3
باشد یا نهاشد.
ماده  -6در ایت م لبه رفاارتای زیر در خ لص تر یک از فرآورده نفای ،مشان نفایِ مایق قابب اشاعای یا
رو ت تلل د شده از نف

یا فرآوردهتای نفای ،در تر صلر تجاری محسلی میشلد:

الف) چنانچه فروش در مد یک تفاه مجملعاً ب ر از تزار ل ار ،خرید در مد یک تفاه مجملعاً ب ر از
تزار ل ار ،حمب یا نگدداری به م زان ب ر از شر تزار ل ار باشد.
ته ره – در خ لص فرآوردهتای نفای یارانهای به اساثنای گازمایق م زان خرید یا فروش ملضل ایت بند
مجملعاً ب ر از  899ل ار در یک تفاه اس و ایت م زان برای خرید یا فروش گاز مایق مجملعاً ب ر از
 899ک پلگر در یک تفاه اس .
ی) در صلرتی که فروش ،خرید ،حمب یا نگدداری تلس اشفاصی صلر

گ رد که یکی از رفاارتای

مذکلر را حرفه خلد قراردادهاند؛
ج) در صلرتی که فروش تلس شفص حقلقی و یا نماینده آن صلر گ رد.
ته ره  -8فروش ،خرید ،حمب یا نگدداری فرآورده نفای ،مشان نفایِ مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از
نف

یا فرآوردهتای نفای به م زان 29ل ار یا کمار و یا گاز مایق در س پندرتای  19ک پلگر یا کمار،

ترچند در ملرد بندتای «ی» و «ج» ایت ماده ،تجاری ن س .
ته ره  -2حمب یا نگدداری فرآورده نفای در مفزن باک) سلخ

م رفی وس په نقپ ه ،ترچند در ملرد

بندتای «الف» و «ی» ایت ماده ،تجاری ن س .
ته ره  -6در صلرتی که فروش ،خرید ،حمب یا نگدداری فرآورده نفای ،مشان نفایِ مایق قابب اشاعای یا رو ت
تلل د شده از نف

یا فرآوردهتای نفای ،مذکلر در ته رهتای  )8و  )2با تلجه به مجمل م زان یا

مراتب رفاار و یا سایر اوضا و احلای به صلر یک جریان تجاری درآید ،ضلاب و ضمان اجراتای
ایت دسالرالعمب در آن خ لص الز االجرا اس .
فصل سوم -ضوابط فروش
ماده  -7در خ لص فروش فرآورده نفای یارانهای منظلر از «مرجق ذیرب » ماده  )1دسالرالعمب ته ره
 )4الحاقی ماده  )81قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز م لی ت
تت در ملرخ  ،8691/88/99اصالحی ملرخ  ،92/92/21شرک

وزیران بهشماره 12928 /861134
اس .

ماده  - 8فروش فرآوردهتای نفای یارانهای بدون اخذ «مجلز سلخ » از سامانه درخلاس فرآورده سدف)
ممنل اس  .منظلر از سامانه درخلاس فرآورده سدف) سامانه نر افزاری شرک جد اجرای فرآیند
درخلاس  ،ت ی د ،تف ص و تلزیق الکارون کی فرآوردهتای نفای یارانهای در بفرتای م رفی اس .
ته ره  -8فروش فرآورده نفای یارانهای تلس
فرآوردهتای نفای ایران ،شرک

مپی نف

شرک

مپی گاز ایران و شرک

ایران ،شرک

مپی یاالیر و یفر

و تمچن ت فروش فرآورده نفای یارانهای از

طرین بلرس انرژی یا بلرس کاال از حکم ایت ماده مساثنی اس .
ته ره  -2فروش فرآورده نفای یارانهای به تمامی وسائ نقپ ه زم نی که به آنتا کار

تلشمند سلخ

تف ص یافاه اعم از عملمی ،خ لصی ،دولای و ارگانتای نظامی از شملی حکم ایت ماده مساثنی
بلده و فروش به ایت وسائ نقپ ه صرفاً از طرین سامانه تلشمند سلخ باید انجا شلد.
ماده  –9فروش فرآورده نفای یارانهای از طرین سدم ه اشفاص دیگر مانند فروش فرآورده از محب سدم ه
کار تلشمند سلخ شفص دیگر تفپف اس .
ماده  -11فروشنده فرآورده نفای یارانهای مپز به رعای تناسب و تعادی ملازنه) در م زان فروش ،ملجلدی
و خرید فرآورده نفای یارانهای اس .
تبصره -مرجق رس دگیکننده مکپف اس
عد رعای

نظر شرک

در خ لص عد رعای

مقررا ایت ماده و م زان

ملازنه را اساعال کند.

ماده  -11فروش فرآورده نفای یارانهای از طرین دساکاری یا مفدوش نملدن کار تلشمند سلخ  ،تغ ر
ماقپهانه یا ایجاد اخاالی در نر افزار و یا سف افزارتای سامانه تلشمند سلخ

ممنل اس .

ماده  -12فروش فرآورده نفای یارانهای با مپزوما و تجد زا ملرد اسافاده در تاس سا فروش مانند تپمهه،
مفزن ،لللهکشی یا انشعابا

مرته

با اناقای فرآورده ،یپمب یا تاس سا

جلشکاری ،مفدوش و یا تغ ر داده شده باشند ،بدون کسب مجلز از شرک

جایگاه که دساکاری،
ممنل اس .

ماده  -13کم فروشی و یا فروش با ق مای باالتر از ق م م لی فرآورده نفای یارانهای ،تفپف محسلی و
در صلرتی که در قلان ت دیگر ،جریمه شدیدتری ی رب نی شده باشد ،مافپف به ضمان

اجرای اشد

محکل خلاتد شد.
ماده  -14فروشنده فرآورده نفای ،مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از نف

یا فرآورده نفای

باید صلر حسای فروش خلد را در سامانه مؤدیان ملضل «بند پ ماده  )8قانلن یایانهتای فروشگاتی
و سامانه مؤدیان» ثه
تبصره  -1اجرای مقررا
مربلطه خلاتد بلد.

نماید.
ایت ماده در خ لص لزو ثه

در سامانه مؤدیان ،یس از آ از به کار سامانه

تبصره  -2در صلر ملافق سازمان املر مال اتی ،ثه صلر حسای فروشنده ملضل ایت ماده در سامانه
مؤدیان ،از طرین سامانه جامق ثه برخ معامال ملضل ته ره  )2ماده  )6آی تنامه اجرایی ملاد )1
و  )3قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز یا سامانه جامق تجار ملضل بند «الف» ماده  )3قانلن مهارزه با
قاچاق کاال و ارز انجا خلاتد شد.
تبصره  -3عد ثه

صلر حسای فروش به م رفکننده ندایی ،مشملی ضمان

اجرای ته ره  )4ماده

 )81نفلاتد بلد.
فصل چهارم -ضوابط خرید
ماده -15خرید فرآورده نفای یارانهای صرفاً از شرک و یا فروشندگان دارای مجلز از شرک  ،مجاز اس .
ماده -16خرید فرآورده نفای یارانهای از طرین سدم ه شفص دیگر مانند خرید فرآورده از محب سدم ه
کار سلخ یا سدم ه تف

ی شفص دیگر تفپف اس .

ماده -17خرید فرآورده نفای یارانهای با ارائه اسناد خالف واقق ،جعپی یا مفدوش ،اعم از کاهی یا رقلمی
دیج االی) به شرک  ،تفپف اس .
تبصره– صدور یا تای د اسناد خالف واقق ،مفدوش یا جعپی که ملثر در تع ت و تف ص سدم ه فرآورده
نفای یارانهای باشد و منادی به خرید از محب ایت سدم ه شلد ،تفپف اس .
ماده -18خریدار فرآورده نفای ،مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از نف

یا فرآورده نفای

ملظف اس صلرتحسای فروش ثه شده در سامانهتای ملضل ماده  )84را از فروشنده دریاف کند.
تبصره -م رفکننده ندایی از شملی مقررا ایت ماده مساثنی اس .

فصل پنجم -ضوابط حمل
ماده -19حمب کننده فرآورده نفای یا مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از نف
نفای ملظف اس

یا فرآورده

ی ر از حمب ب تشدری ،سند حمب صادره از زیرسامانه ملضل بند «ث» ف ب دو

آی تنامه اجرایی ملاد  )1و  )3قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز ملضل ت لیبنامه شماره
8119 /43446تت ملرخ  8691/4/26را از شرک تا یا مؤسسا حمبونقب دریاف نماید و از مطابق
اطالعا سند حمب با محملله خلد اطم نان حاصب نماید .حمب کاالی ملضل ایت م لبه با سند حمب
مغایر با محملله ،ممنل اس .
تبصره -منظلر از مغایر اطالعا سند حمب ملضل ایت ماده ،مغایر مندرجا مربلط به «مهدأ»« ،مق د»،
«مس ر» یا «نا و مقدار ،در حدی که ایت دو با مشاتده ظاتری عرفاً قابب تشف ص باشد» اس .

ماده  -21شرک تا و مؤسسا

حمب و نقب ملظفند اطالعا

مشان نفای مایق یا رو ت تلل د شده از نف

مربلط به حمب ب تشدری فرآورده نفای و

یا فرآورده نفای مانند مهدأ ،مق د ،نا و مقدار را به منظلر

اخذ سند حمب در زیرسامانه حمب و نقب ملضل بند «ث» ف ب دو آی تنامه اجرایی ملاد  )1و )3
قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز ملضل ت لیبنامه شماره 8119 /43446تت ملرخ  ،8691/4/26به
صلر

نمایند .در صلر صدور حلاله انهار ،اطالعا

صح ح ثه

سند حمب باید مطابن با اطالعا

حلاله انهار ثه شلد.
تبصره -اجرای مقررا

ایت ماده در خ لص لزو مطابق

اطالعا

مذکلر با حلاله انهار ،سه ماه یس از

اعال وزار صنع  ،معدن و تجار مهنی بر اجرایی شدن زیرساخ مربلطه خلاتد بلد.
ماده  -21حمبکننده فرآورده نفای یا مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو تتای تلل د شده از نف یا فرآورده
نفای ،ملظف اس ی ر از حمب درونشدری ،سند حمب صادره از زیرسامانه مدیری مرکزی حمبونقب
درون شدری دریاف

نماید و مطابق

اطالعا

سند حمب را با محملله خلد ،بررسی کند و از حمب

مح لال فلق الذکر با سند حمب دارای اطالعا مغایر ،خلدداری نمایند.
تبصره -منظلر از مغایر اطالعا سند حمب ملضل ایت ماده ،مغایر مندرجا مربلط به «مهدأ»« ،مق د»
یا «نا و مقدار ،در حدی که ایت دو با مشاتده ظاتری عرفاً قابب تشف ص باشد» اس .
ماده  -22حمب فرآورده نفای یارانهای از مهدأ بارگ ری شرک

منلط به اخذ سند بارگ ری شرک

اس .

تبصره -در خ لص حمب کمار از  3999ل ار ن از به اخذ سند بارگ ری شرک ن س و مجلز سلخ سامانه
سدف کفای

میکند.

ماده  -23حمب فرآورده نفای یارانه ای بارگ ری شده از مهدا بارگ ری شرک
سند بارگ ری شرک

باید در مس ر تع ت شده در

و سند حمب ملضل ملاد  )89و  )28ایت م لبه صلر گرفاه و انحراف ر

ماعارف از مس ر تع ت شده ممنل اس .
تبصره -در صلر ترگلنه مغایر  ،سند بارگ ری شرک مالک عمب خلاتد بلد.
ماده  -24حمبکننده فرآورده نفای یارانهای بارگ ری شده از مهدأ بارگ ری شرک
فرآورده مطابن با مشف ا کمی و ک فی مذکلر در سند بارگ ری شرک

مپز به تحلیب یا تفپ ه
و در مق د تع ت شده در

آن حلاله اس .
ماده  -25حمب فرآورده نفای یارانهای با مفازن تغ ر یافاه ،جلشکاری یا دساکاری شده و ن ز مفازنی که
تجد زا

سطحسنج ،م پهتای اندازهگ ری یا یپمب آنتا دساکاری ،مفدوش و یا تغ ر داده شده و

تمچن ت حمب با یپمب جعپی و یا با ن ب مفازن یا تجد زا اضافی ناماعارف ،تفپف اس .
تبصره -مفزن سلخ م رفی باک وس په) با رعای ماده  )3ایت م لبه و ته رهتای آن از شملی مقررا
ایت ماده مساثنی اس .

ماده  -26حمب فرآورده نفای ،مشان نفایِ مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از نف

یا فرآوردهتای نفای

با اسافاده از وس په حمب بدون یالک یا دارای یالک مفدوش ،جعپی یا یلشانده ،تفپف اس .
ماده  -27حمب فرآورده نفای یارانهای در ظرف ،بدون کسب مجلز از شرک
ماده  -28تدررفاگی فرآورده نفای یارانهای در حمب ،مسمل ن س

تفپف اس .

مگر آنکه بر اساس ضلاب شرک ،

دارای تلج ه فنی باشد.
فصل ششم -ضوابط نگهداری
ماده -29نگدداری فرآورده نفای ،مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از نف
صرفاً در انهارتای ثه

یا فرآورده نفای

شده در سامانه جامق انهارتا و مراکز نگدداری کاال ملضل بند «ج» ف ب دو

آی تنامه اجرایی ملاد  1و  3قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز ملاد  26تا  ،)22مجاز اس .
ماده  -31نگدداری فرآورده نفای ،مشان نفای مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از نف
منلط به ثه

یا فرآورده نفای

ملجلدی اول ه ،رس د انهار و حلاله انهار بهطلر «آنی» در سامانه جامق انهارتا و مراکز

نگدداری کاال ملضل بند «ج» ف ب دو آی تنامه اجرایی ملاد  1و  3قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز
ملاد  26تا  )22اس  .ملجلدی تر یک از انهارتا و یا محبتای نگدداری فرآورده نفای ،مشان نفای
مایق قابب اشاعای یا رو ت تلل د شده از نف یا فرآورده نفای ،باید با ملجلدی آن انهار یا محب نگدداری
در سامانه در تر لحظه مطابق کامب داشاه باشد.
تبصره  -1اجرای مقررا ماده فلق یس از فراتم شدن زیرساخ تای مربلطه نظ ر الزا ثه آنی در سامانه،
صلر میگ رد.
تبصره  -2مهدأ بارگ ری شرک

از شملی مقررا ایت ماده مساثنی اس .

ماده  -31نگدداری فرآورده نفای یارانهای بارگ ری شده از مهدأ بارگ ری شرک در ر از محب تع ت شده
در سند بارگ ری شرک

تفپف محسلی میشلد.

ماده  -32تدررفاگی فرآورده نفای یارانهای از محب نگدداری مفازن مجاری عرضه یا م رفکنندگان)،
مسمل ن س

مگر آنکه بر اساس ضلاب شرک  ،دارای تلج ه فنی باشد .

ماده  -33نگدداری فرآورده نفای یارانهای تلس فروشنده ملضل ماده  2در تاس ساتی که در نر افزار یا
سف افزار آن ،ترگلنه تغ ر یا اخاالی صلر

گرفاه باشد ،مانند دساکاری در سامانهتای سطحسنج

مفازن یا م پهتای اندازهگ ری ،دساکاری یا جلشکاری مفازن ،مفدوش نملدن یپمب یا ایجاد انشعای
بدون کسب مجلز از شرک یا جعب یپمب ،تفپف محسلی میشلد.
ماده  -34برداش
از شرک

از مفازن نگدداری فرآورده نفای یارانهای در مراکز دوگانهسلز ،منلط به کسب مجلز

اس .

فصل هفتم -سایر احکام
ماده  -35اجرای مقررا

ملاد  )22 ،)81 ،)82 ،)1 ،)2و  )66در خ لص گازمایق منلط به تدویت

مقررا الز تلس شرک و ت لیب تلس سااد اس .
ماده  -36در صلر
ضمان

عد رعای

ضلاب ملرد اشاره در ملرد بفشی از کاالتای ملضل ایت م لبه،

اجرای مذکلر در ته ره  4ماده  81قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز ،صرفاً در خ لص تمان

بفر که نسه

به آن تفپف واقق شده اس  ،اعمای میگردد.

ماده  -37اجرای ضلاب اخا اصی مندرج در ایت م لّبه مانق از الز االجرا بلدن ضلاب عا مندرج در
ته ره  )4الحاقی ماده  )81قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز م لی ت ا وزیران به شماره /861134
 12928تت ملرخ  8691/88/9ن س .
ماده  -38محکلم

به تر یک از تفپفا ملضل ایت م لبه مانق از اجرای مجازا جرایم ارتکابی ن س .

ماده  -39ضلابطی که در ایت م لبه ذکر نشده و صرفاً از م ادین تفپفا قراردادی اس  ،مشملی ضمان
اجرای ته ره  )4ماده  )81قانلن مهارزه با قاچاق کاال و ارز نهلده و رس دگی به آن وفن آی تنامه
رس دگی به تفپفا

از قراردادتای تلزیق و فروش فرآوردهتای نفای و  CNGدر صالح

شرک

خلاتد بلد.

ضلاب فلق در تف ف ب وسی و نه ماده در تاریخ  8699/91/22به ت ی د رئ س محار جمدلر رس ده اس .

