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ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

موضوع : تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کاالهای اساسی 

با سالم 
  ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کاالهای اساسی و ضروری 
از گمرک، با عنایت به لزوم اتخاذ تمهیدات مناسب تر در این خصوص ،  به موجب این بخشنامه تأکید می گردد در هنگام اظهار 

کاالهای اساسی و ضروری  به گمرکات کشور، با رعایت کلیه قوانین و مقرارت مربوطه، ترتیبی اتخاذ گردد تا:
یکسره" کاالی موضوع اظهارنامه موافقت  در صورت ارائه درخواست از سوی صاحبان کاال، با "حمل  -۱
گردد.بدیهی است اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مربوط به اظهارنامه بصورت سیستمی قبل از خروج کاال الزامی 

است؛ 
نظارت و همکاری الزم صورت پذیرد تا دستگاه های متولی صدور مجوزهای قانونی از جمله استاندارد،          -۲

جهاد کشاورزی، بهداشت و ... نسبت به نمونه برداری از کاالهای موضوع اظهارنامه در روی کشتی حامل کاال، 
قبل از تخلیه و یا هنگام تخلیه کاال اقدام نمایند؛

در صورت قرارگیری اظهارنامه این اقالم در مسیرهای زرد و قرمز اظهارنامه بصورت تصادفی، کارشناسان و  -۳
متصدیان رسیدگی کننده، نسبت به بررسی و انجام تشریفات گمرکی این اظهارنامه ها با رعایت قوانین و 

مقررات مربوطه، در حداقل زمان ممکن و بصورت خارج از نوبت اقدام نمایند؛
در صورت انقضای مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش این کاالها، نسبت به پذیرش مجوزهای ثبت سفارش  -۴

ارائه شده بدون تمدید مهلت مذکور با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام شود؛
درصورت ارائه درخواست از سوی صاحبان کاال، با خروج شبانه روزی این اقالم حتی در روزهای تعطیل و  -۵

ساعات غیر اداری با رعایت سایر مقررات موافقت گردد.

رونق توليد
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مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده باالترین مقام اجرائی گمرکات بوده و ناظرین محترم به طریق مقتضی نظارت الزم 
در خصوص موارد معنونه داشته باشند و در صورت وجود هر نوع مشکلی که منجر به ایستائی احتمالی در این خصوص می گردد 

هماهنگی الزم با دفاتر ستادی مرتبط در گمرک ایران یا اینجانب به عمل آورند. 
 

 

رونوشت:
 -1 جناب آقای میراشرفی رئیس کل محترم گمرک ایران جهت استحضار.

 -2 جناب آقای دکتر تهرانی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار.

 -3 مدیران کل محترم دفاتر ستادی حوزه معاونت امورگمرکی جهت اگاهی و پیگیری های الزم.

 -4 زونکن موضوعی.


