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« بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور »

با سالم و احترام،
      به پیوست تصویر نامه شماره 1548582 مورخ 1400/11/11 دفتر همکاریهای بینالملل در خصوص عملیات IRENE III با 

موضوع مبارزه با قاچاق غیرقانونی اسلحههای کوچک و سالحهای سبک (SALW) ارسال میگردد.
نظر به اینکه تمرکز اصلی این عملیات شامل «اسلحه های کوچک و سبک که به طور غیرقانونی تجارت و حمل میشوند، از 
جمله اقالم ممنوعه یا محدود شده توسط قوانین ملی از طریق بار، مسافر، پست و کانال پیک سریع» میباشد و هدف نهایی آن 

عبارت است از:
ارتقای آگاهی اعضای منطقه A/P در مورد نقش گمرک در نظارت و کنترل تجارت غیرقانونی اسلحههای  

کوچک، به ویژه آنهایی که بالقوه امنیت عمومی و ثبات اجتماعی را تضعیف میکنند.
شناسایی محموله هایی که به طور بالقوه میتوانند حاوی سالحهای سبک و کوچک باشند و سایر محمولههای  

قاچاق کشف شده طی این کنترل ها نیز در نتایج به حساب میآیند.
اعمال کنترلهای شدیدتر بر محموله ها در نقاط اصلی ورودی و خروجی. 

افزایش همکاری بین گمرک و سایر نهادهای اجرایی مانند پلیس و نیروهای مرزی در طول عملیات. 
جمع آوری اطالعات در مورد SALW و مواد منفجره برای به روزرسانی شاخصهای ریسک و شاخصهای  

هدفگیری.
تقویت همکاری با بخش تجاری و اداره بندر از طریق اطالعرسانی نتایج کنترل ها و ارتقای توانایی آنها در کشف  

محمولههای مشکوک.
     و با توجه به مفاد نامه سازمان جهانی گمرک و با در نظر گرفتن هدف نهایی عملیات و با عنایت به اهمیت و حساسیت 
موضوع به ویژه در راستای مبارزه با تخلفات و همچنین موقعیت ایران در منطقه، خواهشمند است دستورفرمایید در جهت 
تقویت بنیه کنترلی گمرکات کشور، نسبت به ثبت و ارسال به موقع کامل کشفیات در عملیات مذکور وکاربرد بسیار مهم و 
حساس آن در مدیریت ریسک و انتقال سریع اطالعات و مستندات مرتبط با کشفیات مربوطه و گزارش نحوه کشف، فیلم و 
عکس واضح و شفاف از نحوه جاسازی کاال و اطالعات دقیق از جمله اعالم  شهر و محل کشور مقابل(شهر مقصد کشور 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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واردکننده از ایران یا شهر مبدأ کشور صادر کننده و ...) و صدور دستور انجام همکاری الزم با رابط ملی این عملیات (مستقر 
در دفتر همکاریهای بین الملل) اقدام الزم معمول دارند.

  

رونوشت:
 - معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در راستای اجرای بند 1 نامه شماره 90۶2۶ مورخ 12/8/1399 آن معاونت و نیز نامه شماره 149475/91مورخ 

1/10/1399معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار. 
 - جناب آقای کاخکی - مدیرکل محترم دفتر همکاریهای بینالملل - بازگشت به نامه شماره فوق االشاره جهت آگاهی .
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جناب آقاي گلی
مدير كل محترم مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته

با سالم و احترام،

     پیرو نامه شماره ١٤٠٠/١۳۹٨۷٠۶ مورخ ١٤٠٠/١٠/١٤ در خصوص عملیات IRENE III  با موضوع مبارزه با قاچاق غیرقانونی اسلحههای 
 CENcomm3 آسیا- اقیانوسیه، برنامه این عملیات درپلتفرم RILO با همکاری گمرک چین و (SALW) کوچک و سالحهای سبک

بارگزاری شده است که خالصه آن به شرح زیر ایفاد میگردد:
 small ) با افزایش جرائم سازمانیافته و تهدیدات تروریستی در سراسر جهان، قاچاق غیرقانونی اسلحههای کوچک و سالحهای سبک           
arms and light weapons -SALW) به عنوان یک نگرانی بزرگ برای جامعه بینالمللی مطرح شدهاست. در همین حال، گمرک با 

رهگیری کاالهای خطرناک از جمله SALW که ممکن است پس از افتادن به دست تروریستها یا سازمان های جنایتکار منجر به تلفات یا بی 
ثباتی اجتماعی بالقوه شود، نقش مهمی در تضمین امنیت مرزی و تجاری ایفا میکند.

       در سالهای ٢٠١۶ و ٢٠١۷، با هماهنگی دفتر منطقهای رابط اطالعات هوشمند آسیا-اقیانوسیه ( RILO AP) و مشارکت گمرکات عضو، 
عملیات II و Irene I با موفقیت انجام شد تا عملیات سازماندهی شده  WCO را که SALW و تأمین مالی تروریسم را هدف قرار میدهد، 
منعکس کند. هر دو عملیات در توقیف اسلحه های بدلی، تفنگ های پنوماتیک، گلوله ها، قطعات اسلحه و سایر محموله های قاچاق مانند سالح

های سرد، نتایج دلگرمکنندهای داشته است.
      چهار سال از پایان عملیات  Irene II می گذرد و همه گیری کووید-١۹ چشم انداز مسیرهای قاچاق و شیوه های عملیاتی را عمیقاً تغییر 
داده است. بنابراین، زمان شروع عملیات سوم برای ترسیم وضعیت موجود و شناسایی آخرین روندهای قاچاق SALW در منطقه آسیا و 

اقیانوسیه  (A/P)و ارائه راهحلهایی برای مقابله با این مشکل به شیوهای موثرتر فرا رسیدهاست.
تمرکز اصلی عملیات شامل « اسلحه های کوچک و سبک که به طور غیرقانونی تجارت و حمل می شوند، از جمله اقالم 
ممنوعه یا محدود شده توسط قوانین ملی از طریق بار، مسافر، پست و کانال پیک سریع» میباشد و هدف نهایی آن عبارتست 

از:


ارتقای آگاهی اعضای منطقهA/P در مورد نقش گمرک در نظارت و کنترل تجارت غیرقانونی اسلحههای کوچک، به ویژه آنهایی که 
بالقوه امنیت عمومی و ثبات اجتماعی را تضعیف میکنند.

شناسایی محموله هایی که به طور بالقوه میتوانند حاوی سالحهای سبک و کوچک باشند. سایر محمولههای قاچاق کشف شده طی این  
کنترل ها نیز در نتایج به حساب میآیند.

اعمال کنترلهای شدیدتر بر محموله ها در نقاط اصلی ورودی و خروجی. 
افزایش همکاری بین گمرک و سایر نهادهای اجرایی مانند پلیس، نیروهای مرزی در طول عملیات. 

جمع آوری اطالعات در مورد SALW و مواد منفجره برای به روزرسانی شاخصهای ریسک و شاخص های هدف گیری. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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تقویت همکاری با بخش تجاری و اداره بندر از طریق اطالعرسانی نتایج کنترل ها و ارتقای توانایی آنها در کشف محمولههای  
مشکوک.

چارچوب قانونی عملیات عبارتست از : 

قوانین ملی اعضای شرکت کننده؛ 

کنوانسیون بینالمللی در مورد کمکهای اداری متقابل برای پیشگیری، تحقیق و سرکوب تخلفات گمرکی (کنوانسیون نایروبی). 

کنوانسیون بینالمللی کمک های اداری متقابل در امور گمرکی (کنوانسیون ژوهانسبورگ). 

مدت زمان عملیات پنج ماه از اول فوریه مطابق با ۱۲ بهمن ماه سال جاری لغایت ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ مطابق با ۹ تیر ماه ۱۴۰۱ خواهد 
بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ارسال بخشنامه به گمرکات اجرایی، تاکید الزم نسبت به تهیه مستنندات الزم، ارسال عکسهای واضح 

(از کاال، محل کشف و ایکسری)، کشور و شهر مبداء و مقصد و همکاری الزم با این دفتر صورت پذیرد.   

 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای خسروی، مشاور محترم رئیس کل و مدیر کل حراست و امور انتظامی، جهت استحضار.

 ٢- جناب آقای آقاویردی، مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی، جهت استحضار.
 ۳- جناب آقای کریمی کیا، سرپرست دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزی، جهت آگاهی.

 ٤- سرکار خانم اعتمادمقدم، رئیس گروه همکاری های منطقه ای  و بین المللی، جهت اطالع و شرکت در عملیات.
 ٥- درج در سوابق مربوطه.
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