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

کلیۀ کارشناسان محترم رسیدگی کننده به اظهارنامه های ارجاعی رویۀ واردات قطعی 

با سالم 

پیرو بخشنامه های قبلی صادره درخصوص فرآیند اجرای طرح کارشناس متمرکز و با عنایت به ادغام کلیۀ سالن های 
ارزیابی گمرکات اجرائی کشور و متمرکز نمودن آن در یک سالن ارزیابی و اینکه طرح کارشناس متمرکز در کلیۀ گمرکات 
کشور که دارای رویۀ واردات قطعی بوده اجرائی و عملیاتی گردیده است، به منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح 
موصوف، با عنایت به اینکه اقدام مکرر کارشناسان محترم به «خروج از صف» اظهارنامه های درحال بررسی، منجر به معطلی 
اظهارنامهها و تطویل امر رسیدگی و ایستائی در انجام تشریفات گمرکی گردیده که مراتب از سوی صاحبان کاال یا 
اظهارکنندگان در کارتابل « ارتباط با معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران » به این حوزۀ معاونت منعکس گردیده است، لذا 
مقتضی است کارشناسان محترم ضمن بررسی دقیق و همه جانبۀ اظهارنامه های ارجاعی در راستای شرح وظایف سازمانی، 
درصورت لزوم، کل نقایص اظهارنامه را طی یک مرحله و از طریق درج « نظر مشروح و مستند » بصورت سیستمی به ذینفع اعالم 

نموده و اظهارنامۀ موصوف را از صف خارج نمایند تا از تکرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه ها جلوگیری گردد.
بدیهی است بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد کارشناسان مجازی برخی از گمرکات ، اظهارنامه های مورد 
بررسی را به صورت میانگین ، پنج بار از صف خارج نموده اند که این امر باعث ایستائی هایی در انجام تشریفات گمرکی 
گردیده است و میانگین خروج از صف کلیۀ کارشناسان رسیدگی کننده به اظهارنامه ها ، سه بار می باشد. به پیوست، اسامی 
کارشناسان متمرکز به تفکیک گمرکات مجری، تعداد اظهارنامه های ارجاعی و تعداد خروج از صف صورت پذیرفته توسط 
کارشناسان مربوطه، جهت بررسی ارسال می گردد که مقتضی است مدیران محترم گمرکات ضمن بررسی موضوع با تشکیل 
جلسه و تبیین مفاد دستورالعمل صادره ، نسبت به دالیل خروج از صف اظهارنامه ها اعالم نظر کتبی و مستدل نموده و 

منبعد مفاد این دستورالعمل ملحوظ نظر قرار گیرد. 

رونق توليد
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مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده کارشناسان و معاونین محترم امور گمرکی گمرکات اجرائی و مسئولیت حسن نظارت 
بر موارد فوق برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرائی و ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات اشاره شده می باشد.

 

 

رونوشت:
 -1 جناب آقای دکتر میراشرفی معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرك ایران جهت استحضار و صدور دستور مقتضی درخصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی این حوزۀ 

معاونت دربارۀ کارشناسان متمرکز گمرکات اجرائی .
 -2 جناب آقای دکتر مدرس خیابانی قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار .

 -3 معاون محترم اقتصاد و فن آوری و دبیر مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی جهت استحضار.

 -4 معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل گمرك ایران جهت استحضار و صدور دستور بررسی موضوع و اعالم نتیجه درخصوص مدت زمان بررسی اظهارنامه ها توسط کارشناسان و تعداد و 

علت خروج از صف توسط متصدیان مزبور .
 -5 جناب آقای دکتر تهرانی مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت اموراقتصادی و دارائی جهت استحضار.

 -6 مدیرکل محترم دفتر واردات گمرك ایران جهت آگاهی و دستور پیگیری موضوع و اعالم نتایج حاصله.

 -7 مدیرکل محترم حوزۀ ریاست کل و روابط عمومی گمرك ایران جهت مالحظه و دستور اطالع رسانی موضوع به نحو مقتضی، شایان ذکر است کلیۀ اظهارکنندگان و صاحبان کاال در صورت 

مشاهدۀ عدم رعایت بخشنامۀ مذکور توسط متصدیان ذیربط می توانند عالوه بر ارسال تقاضای بررسی خود در EPL درحین انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه از زمان اظهار تا زمان اختصاص شمارۀ 
ارزیابی، می توانند مراتب را بصورت مكتوب از طریق شمارۀ 88501435 و نمابر 88756468 و همچنین اتوماسیون اداری، رأساً به اینجانب منعكس تا موضوع در حداقل زمان ممكن مورد بررسی 

و رسیدگی قرار گرفته و نتیجه اطالع رسانی گردد.
 -8 مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرك ایران جهت مالحظه و صدور دستور مقتضی.

 -9 سرپرست محترم اداره کل حراست و امور انتظامی جهت مالحظه.

 -10 جناب آقای صفاری طاهری جهت مالحظه و صدور دستور پیگیری و اعالم نتیجه.

 -11 زونكن موضوعی (رسوب کاال در گمرکات و بنادر) .


