
شماره سریال:           ٨١٩٧٦٢٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٧٤٦١٨٩شماره:
١٣٩٩/٠٦/٢٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

 کلیه گمرکات اجرايی
با سالم و احترام،

   به  پیوست تصویر نامه شماره ٩٩/٥٩١٩٩٧ مورخ ٩٩/٥/٢٦ مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته منضم به نامه شماره 
١٣٩٩١٦٨٠١٠٠١٨٦٢٧ مورخ ٩٩/٤/١٧ بازپرس محترم شعبه ٤ دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ٣٢ تهران جرائم اقتصادی تهران 

ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سواستفاده از اسناد گمرکی در خصوص پرونده هایی که 
در مراجع قضایی مطرح رسیدگی می باشند  هنگام ترخیص انجین موتورسیکلت به نحو مقتضی برند و شماره انجین های اظهاری 
از صاحب کاال مطالبه و در سامانه جامع گمرکی بارگذاری گردد .همچنین عدم پذیرش اسناد کلی گویی شده مجددا تاکید می 

گردد. حسن اجرای این بخشنامه برعهده باالترین مقام ستاد نظارت گمرکات و مدیران گمرکات اجرایی می باشد. 

 

 

رونوشت
جناب آقای گلی مدیر کل محترم مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته جهت استحضار 

جهش توليد



شماره سریال:           ٨٠٣٠٦٣٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/٥٩١٩٩٧شماره:
١٣٩٩/٠٥/٢٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۶/۱۰۹/۳۴۰۷
جناب آقاي وكيلی

مديركل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

با سالم و احترام،
    به پیوست تصویر نامه شماره ١٣٩٩١٦٨٠١٠٠١٨٦٢٧ مورخ ٩٩/٤/١٧ بازپرس محترم شعبه ٤ دادسرای عمومی و 
انقالب ناحیه ٣٢ (جرایم اقتصادی) تهران ناحیه (٢٢ سابق) به همراه تصویر نامه شماره ٩٩/٥٩٦٨٦٠ مورخ ٩٩/٥/٢٠ 
ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان و مدیر کل گمرک شهید رجایی ارسال میگردد. با عنایت به مفاد نامه 
فوقاالشاره مرجع قضایی دائر براینکه «... عدم درج برند و شماره انجین های موتورسیکلت ترخیص شده از گمرک 
شهید رجایی ... امکان سوء استفاده ازاسنادگمرکی را فراهم میآورد...» و پاسخ گمرک شهید رجایی مبنی براینکه «... 
دستور العملی مبنی بر الزام اخذ کلیه شماره انجین های موتور سیکلت در زمان ترخیص مشاهده نگردید...» خواهشمند 
است دستور فرمایید ضمن بررسی و اعالم نظر در خصوص مورد، نتیجه را با قید فوریت جهت انعکاس به مرجع محترم 

قضایی به این مرکز اعالم نمایند.  

  

رونوشت:
 - جناب آقای مستوفی - بازپرس محترم شعبه 4 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 32 تهران بازگشت به نامه فوق االشاره جهت استحضار . بدیهی پس از حصول نتیجه ، مراتب به آن شعبه اعالم 

خواهد شد.

جهش توليد


	109.99.746189-13990629
	let8030630

