
شماره سریال:           ٩٦٩٤٨٠٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٥٤٠٧٧٩شماره:
١٤٠٠/٠٤/٢٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

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

با سالم؛
موضوع : تسریع در ترخیص کامیون های وارداتی و اعالم مشکالت اظهار و یا  ترخیص کامیون ها 

         نظر بر اینکه پیشنهادات این حوزۀ معاونت طی نامۀ ١٤٠٠/٤٧٤٢٧٢ مورخ ١٤٠٠/٤/١١ با عنوان قائم مقام محترم سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور جلوگیری از انباشت کامیون های وارداتی در گمرکات اجرایی   

مورد پذیرش مرجع مزبور قرار گرفته و پاسخ الزم طی نامۀ شمارۀ ٥٣٥٧٢ مورخ ١٤٠٠/٤/١٥ به این حوزۀ معاونت واصل و 
طی بخشنامه شمارۀ ١٤٠٠/٥٢٢٨٨٣ مورخ ١٤٠٠/٤/٢١ (تصویر پیوست) به کلیۀ گمرکات اجرایی ابالغ شده است، به موجب 
این بخشنامه ضمن تأکید بر تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون های وارداتی موجود در گمرکات وفق 
مقررات، مقتضی است ظرف ٣ روز کاری نسبت به اعالم فهرست و آمار کامیون های اظهار شده در آن گمرک که 

صاحبان کاال هنوز موفق به ترخیص کامیون های اظهار شده نشده اند با ذکر مشکل مربوطه به این حوزه معاونت اقدام شود. 

نتیجه پیگیری دلیل عدم ترخیص تعداد کامیون نام صاحب کاال کوتاژ اظهارنامه ردیف

ضمناً مقتضی است آن گمرک، ضمن بررسی میدانی و یا مکاتبه آنی  با مراجع تحویل گیرنده، تعداد کامیون های 
موجود و اظهارنشده را احصاء و دلیل عدم اظهار کامیون های مانده در گمرکات که صاحبان کاال هنوز موفق به اظهار 

کاال نشده اند را به همراه مشخصات صاحبان کاال و کامیون ها ،  به این حوزۀ معاونت (حداکثرتا پایان هفته) اعالم نماید.
 بدیهی است گمرکاتی که کامیون های وارداتی در آن گمرک موجود نمی باشند نیازی به مکاتبه نداشته و درصورت عدم 
اعالم مشکالت کامیون های اظهار شده و یا پروانه نشده به این حوزۀ معاونت در فرصت اعالم شده ، مسئولیت هرگونه تأخیر 

برعهده باالترین مقام اجرایی گمرک مزبور خواهد بود. تسریع در ارسال پاسخ مورد تأکید می باشد. 

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت : 
جناب آقای دکتر عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر میراشرفی ، معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -
معاونت محترم اقتصادی سازمان اطالعات سپاه جهت استحضار -

معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شمارۀ ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٨/١٢ جهت  -
استحضار 

قائم مقام محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت استحضار  -
جناب آقای مهندس مفتح، قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر تهرانی مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار -
جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جهت استحضار -

جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار -
مدیران کل محترم دفاتر واردات و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی و پیگیری موضوع  -

نمایندۀ محترم دیوان محاسبات کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه  -
نمایندۀ محترم سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه  -

مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک ایران جهت مالحظه  -
مدیرکل محترم اداره کل حراست و امور انتظامی گمرک ایران جهت مالحظه  -

زونکن موضوعی (رسوب کاال در بنادر و گمرکات کشور) -


