
شماره سریال:           ١٢٠٠٢٢٢٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٩٣٣٢٤١شماره:
١٤٠١/٠٦/٣٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرائی

با سالم،
        پیرو بخشنامه های منتهی به  شماره ٩٨/١٣٦٦٩٥٤ مورخ ١٣٩٨/١٠/٢٢  در ارتباط با  «تعیین تکلیف اظهارنامه 
های صادراتی در جریان»، با توجه به اهمیت موضوع، ضمن تأکید بر اجرای دقیق بخشنامه های  مربوطه، با عنایت به نامه 
محرمانه مشاور محترم رئیس کل و سرپرست دفتر مرکزی حراست و امورانتظامی در ارتباط با «اظهارنامه های صادراتی باز» در 

برخی ازگمرکات اجرایی،  شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایند:
١-در انجام تشریفات گمرکی کاالهای صادراتی اظهارشده دقت گردد کلیه مراحل تشریفات صدور کاال تا اتمام مراحل 

درب خروج و اعالم وصول بیجک ها و اعالم وصول نهایی پروانه ( حسب مورد) انجام وپیگیری شود.
٢- در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی، در زمان انجام  تشریفات صدور کاال به تاریخ کوتاژ اظهارنامه صادراتی 

کاالی اظهاری و  نرخ برابری ارز دقت گردد.
٣-وفق بند٢ بخشنامه صدراالشاره و در اجرای بند ٢ صورتجلسه دومین کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه در تاریخ 
١٤٠١/٠٦/١ اطالعات صاحبان کاال (نام صادرکننده/ شناسه ملی) که اظهارنامه های صادراتی رها شده در مسیر قرمز دارند به 

این دفتر ارسال تا متعاقباً اقدام الزم جهت هدایت اظهارنامه های بعدی ایشان به مسیر قرمز صورت پذیرد.
 بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده باالترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود.

 

 

رونوشت: 
             - جناب آقای عسگری معاون محترم امورگمرکی  احتراماً جهت استحضار

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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              -جناب آقای محمدی مشاور محترم رئیس کل و سرپرست دفتر مرکزی حراست و امورانتظامی بازگشت به نامه محرمانه ١٠٠٨٠/٤٠١/٢٠٤٧٩ مورخ ١٤٠٠/٦/١٥ احتراماً جهت    
استحضار .

              -جناب آقای کریمی کیا مدیرکل محترم دفتر مدیریت اطالعات وبرنامه ریزی احتراماً عطف به نامه  محرمانه ٨/٢٠١٦٢/م مورخ ١٤٠١/٦/١٥  در اجرای بند ٢ صورتجلسه موصوف 
احتراماً جهت استحضار. 

-معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره 
٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.


