
شماره سریال:           ۹٥١٠٨٥٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٣٤٧٢٨٦شماره:
١٤٠٠/٠٣/١٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرائی 

با سالم و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠٢/٤٠/١٤٥٣ مورخ ١٤٠٠/٣/١١ معاون محترم اقتصادی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی منضم به صورتجلسه مشترک گمرک ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شماره 
١٤٠٠٢/١٠/١٤٣٠مورخ ١٤٠٠/٣/١٠ ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند با رعایت مفاد صورتجلسه مزبور و 
رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. ضمنا ابالغ این صورتجلسه به گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مستقر نمی باشند صرفا" جهت اطالع می باشد . بدیهی است رعایت خودرو های مستثنی شده و عدم پذیرش درخواست 
انتقال آنها فی مابین مناطق آزاد تجاری موضوع بند یک صورتجلسه الزامی است. و همچنین  اخذ و ارائه  ثبت سفارش 
جهت واردات کاالها از مناطق مزبور و سایر مبادی ورودی به قلمرو گمرکی ( موضوع بند ٢ صورتجلسه )ضرورت 

دارد. 

 

 

رونوشت:
جناب آقای جمالی معاون محترم اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازگشت به نامه فوق االشاره جهت استحضار  -١

جناب اقای ارونقی معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار  -٢
جناب اقای نقدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار  -٣

جناب آقای دهقان مدیر کل محترم حوزه ریاست کل جهت استحضار  -٤
سرکار خانم باقری پور مدیر کل محترم دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی  جهت اطالع و دستور اقدام الزم در خصوص بند ٧ صورتجلسه و اعالم نتیجه به این دفتر   -٥

جناب آقای راستی مدیر کل نحترم دفتر ترانزیت جهت آگاهی  -٦
جناب اقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات جهت آگاهی و دستور اقدام الزم در خصوص بند ٥ صورتجلسه  -٧

معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۹٠٦٢٦مورخ ۹۹۹/٨/١٢جهت استحضار  -٨

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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