
«تولید; پشتیبانیها، مانع زداییها»

باسمه تعالي

۰۰/۲۰۴۴۸۳/ص

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

۱۴:۱۰

اقدام سریع

ندارد

جناب آقای عمرانی، نماینده محترم قوه قضاییه در ستاد

جناب آقای اصانلو، معاون محترم وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی

ریاست محترم پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی ج.ا.ا

جناب آقای اجتهادی، مدیرعامل محترم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 

جناب آقای صفاری، معاون محترم اطالعات ،امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات 

جناب آقای مقدسی، رئیس کل محترم گمرک ج.ا.ا

جناب آقای برادران خلخالی، معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت

با سالم و دعای خیر؛

احتراماً، پیرو نامه شماره ۰۰/۲۰۴۰۶۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵پیرامون مصوبات جلسه تعیین تکلیف دستگاههای استخراج 

رمز ارز (ماینرها)، ذیالً مصوبات و موارد نهایی اعالمی جهت دستور پیگیری و اقدام الزم به حضور ارسال میگردد. 

۱- مقرر گردید دستگاههای ماینر محکومیت یافته قطعی قاچاق موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی:

- در صورتی که دارای استاندارد و سایر مجوزات قانونی الزم باشند، وفق مقررات بهفروش برسند.

-در صورتی که دستگاهها فاقد استاندارد باشند، در بدو امر نسبت به فروش به شرط صادرات اقدام و در صورتی که در مزایده فروش به شرط 

صادارت بهفروش نرفت، سازمان نسبت به امحاء فنی آن اقدام نماید.

۲- در صورت صدور رای برائت:

- اگر ماینرها دارای استاندارد و سایر مجوزات قانونی الزم باشند به مالکین آن مسترد میشوند و اگر فاقد مجوزهای الزم باشند سازمان تا ۳ 

ماه نسبت به نگهداری ماینرها اقدام و چنانچه مجوزهای الزم از سوی صاحبین کاال ارائه نشود نسبت به ضبط ماینرها به نفع دولت اقدام 

میگردد.

- اگر ماینرها فاقد استاندارد باشند نسبت به صادرات با اخذ تضمین اقدام شود و اگر در مزایده به شرط صادرات بهفروش نرفت ظرف مهلت 

۳ ماه به نفع دولت ضبط میگردد.



«تولید; پشتیبانیها، مانع زداییها»

باسمه تعالي

۰۰/۲۰۴۴۸۳/ص

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

۱۴:۱۰

اقدام سریع
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۳- در خصوص اخذ مجوز فروش وفق تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (کاالهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات 

کمی و کیفی در آنها میشود):

- اگر دارای استاندارد الزم باشند وفق مقررات بهفروش میرسند.

- اگر فاقد استاندارهای الزم باشند نسبت به فروش به شرط صادرات یا امحاء فنی آن اقدام میگردد.

شایان ذکر است سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موارد ذیل را در خصوص استرداد ماینرها بهعمل میآورد:

* شماره سریال هر دستگاه ماینر در قبض استرداد یا حواله فروش درج شود.

* فروش ماینرها به اشخاصی انجام میشود که دارای شرایط ذیل باشند:

- دارای مجوز تاسیس و بهرهبرداری از وزارت صمت

- دارای ژنراتور یا نیروگاه برق خصوصی 

* محل یا مزرعه نصب دستگاهها در حواله فروش ذکر شود و به اطالع شرکت توزیع نیروی برق برسد.

رونوشت:
- جناب آقای هندیانی، معاون محترم پیشگیری، برای آگاهی 

- جناب آقای معصومی، مدیرکل محترم دفتر قوانین و مقررات، برای آگاهی 
- دبیران محترم کمیسیون های برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانهای سراسر کشور، جهت اقدام و ابالغ به دستگاههای ذیربط


