
شماره سریال:           ١٠٤۶۶٨٢١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٢٧٥١١٨شماره:
١٤٠٠/٠٩/٢١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

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

با سالم ؛

با عنایت به گزارشهای واصله مبنی بر عدم اجرای صحیح و کامل برخی قوانین و مقررات در بعضی از گمرکات کشور و     
با توجه به دستور جناب آقای دکتر مخبر، معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر بررسی و اقدام قانونی الزم 
درخصوص کاالهای ممنوعه موجود در گمرکات کشور، از جمله کاالهای دارای اولویت ٤ ، طی نامۀ شمارۀ ١٠٦٦١٩ 
مورخ ١٤٠٠/٩/١٤ ، همانگونه که در مادۀ ١٠٥ قانون امور گمرکی تصریح شده است " هرگاه کاالیی که ورود آن 
ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن 
خودداری و به صاحب کاال یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به 
عبور خارجی یا مرجوع کردن کاال با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور ، 
گمرک کاال را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابالغ می نماید. صاحب کاال حق دارد از تاریخ ابالغ 
ضبط تا دو ماه ، اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ 

مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعالم کند؛ در غیر اینصورت کاال به ضبط قطعی دولت در            
می آید" ، دستور فرمایید در خصوص کاالها و اظهارنامه های مشمول، وفق مفاد مادۀ قانونی فوق االشاره اقدام الزم 

معمول و پیگیری های الزم در موعد مقرر به عمل آید. 
بدیهی است کاالیی که وارد کردن آن جرم شناخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات 
مربوط به آن عمل می شود. همچنین، در مواردی که صاحب کاال به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به 
واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی احاله شود، رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ 

ابالغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
باید توجه داشت اگر صاحب کاال یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع 

کردن کاال قبل از سه ماه مذکور اعالم نماید گمرک بالفاصله به ضبط کاال اقدام می کند.
 

 

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 امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر صالحی، دادستان محترم عمومی و انقالب تهران جهت استحضار -

جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم قضایی دادستان تهران جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه جهت استحضار  -

معاونت محترم اقتصادی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی جهت استحضار  -
معاونت محترم اقتصادی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -

معاون محترم حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر میری، معاون محترم بازرسی امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر سرشار، حسابرس کل محترم هیأت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار عطف به نامۀ شمارۀ ١٤٦٢٩٧  -

مورخ ١٤٠٠/٠٩/١٥ ، موضوع نامۀ صدراالشاره 
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره ٩٠٦٢٦/٩٩ مورخ  -
١٢/٨/٩٩ و همچنین نامه شماره ١٤٩٤٧٥/٩٩ مورخ ١/١٠/٩٩ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت 

استحضار و صدور دستور مقتضی 
مدیران کل محترم دفاتر واردات، تعرفه و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی و پیگیری موضوعات مرتبط و نظارت  -

مستمر بر حسن اجرای بخشنامه های صادره 
مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت مالحظه  -
مدیرکل محترم دفتر حراست گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت مالحظه  -

زونکن موضوعی (رسوب کاالها در بنادر و گمرکات)  -


