
شماره سریال:           ١١٠٣٤۶٣٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٧٩٣١٥٠شماره:
١٤٠٠/١٢/٢٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرائی 

با سالم و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/١٧٧٩٣٨٠ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٢ دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی ، در 
خصوص تکلیف گمرک ایران در راه اندازی سامانه جامع تجارت و مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز ارسال می گردد. با عنایت به اینکه بر اساس نامه فوق االشاره ، امکان اظهار کاال در سامانه جامع گمرکی با  
انتخاب نوع پرداخت در باکس ٢٨ جهت رویه های ( ملوانی ، پیله وری ، مبادالت مرزی و پایاپای مرزی ) و 
همچنین درج شماره ٨ رقمی معتبر ثبت آماری در فیلد کد ثبت سفارش ( باکس ٣٢ اظهارنامه ) فراهم گردیده لذا 
خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مصوبات و بخشنامه های ابالغی مرتبط با رویه های مذکور و همچنین با 
رعایت کامل مقررات و انجام کلیه کنترل های الزم ، نسبت به پیگیری اظهار کاالهای وارده از محل رویه های اعالم 
شده اقدام نمائید . ضمناً در فرآیند انجام تشریفات گمرکی و در مرحله درب خروج دقت الزم شود تا از ترخیص و 
خروج کاالهایی که فاقد ثبت آماری می باشند، جلوگیری بعمل آید و از پذیرش ثبت آماری دستی صادره توسط 
سازمان صمت استانها جداً خودداری نمایند. در صورت وجود هرگونه مشکل احتمالی مقرراتی مراتب را به این دفتر 

منعکس و موارد مرتبط به اظهار سیستمی را از دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی پیگیری فرمایند. 
 

 

رونوشت :

-جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار 

-سرکار خانم باقری پور مدیر کل محترم  دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی

معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره ٩٠۶٢۶ مورخ ٩٩/٨/١٢ جهت استحضار  -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ١١٠٣٤۶٣٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٧٩٣١٥٠شماره:
١٤٠٠/١٢/٢٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران



شماره سریال:           ١١٠٣٤٠٨۶ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٧٧٩٣٨٠شماره:
١٤٠٠/١٢/٢٢تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي وكيلی
مديركل محترم دفتر واردات

با سالم و احترام،
     پیرو نامه شماره ١٤٠٠/١٣٣٨١٣٧ مورخ ١٤٠٠/١٠/٠٤ عطف به ابالغیه شماره ٨٤٧٨٦ مورخ ١٤٠٠/٠٨/٠٨ معاون 
اول محترم رئیس جمهور درخصوص بند (٤) تکلیف گمرک در راه اندازی سامانه جامع تجارت و بندهای (٥) و (١٩) 
تکالیف ابالغی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص «رویه های ساماندهی مبادالت مرزی» شامل 
ملوانی (ته لنجی) ، پیله وری، شرکت های تعاونی مرزنشینان، و کوله بری موضوع تصویب نامه هیئت محترم وزیران ، با 
عنایت به اینکه در حال حاضر، با انتخاب نوع پرداخت مرتبط در باکس ٢٨ (ملوانی ، پیله وری، مبادالت مرزی و پایاپای 
مرزی ) و درج شماره ٨ رقمی معتبر ثبت آماری در فیلد کد ثبت سفارش (باکس ٣٢ اظهارنامه ) امکان اظهار سیستمی 
رویه های فوق الذکر وجود دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی موارد مذکور اقدام الزم صورت پذیرد 
و در صورت تایید آن ، لزوم انجام کنترل های الزم از جمله ثبت آماری توسط کارشناسان محترم وفق قوانین و مقررات 

مربوطه، مراتب به نحو مقتضی به گمرکات اجرایی اطالع رسانی گردد. 

 

 

رونوشت:
 جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمركي جهت استحضار و دستور اقدام الزم

 جناب آقای بعیدی مفرد نیا معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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