
شماره سریال:           9٦14272 «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

1400/445241شماره:
1400/04/0٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۶/۱۰۹/۳۸۳۰
«بخشنامه به گلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور»

با سالم و احترام،
           با عنایت به جلسه مشترک  با مدیرکل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی و 
بحث و گفتگو پیرامون مسائل و تکالیف و اختیارات قانونی و تبادل اطالعات و تأکید بر همکاری و تعامل بیش از پیش فیمابین 
دو دستگاه در امر تشکیل و رسیدگی به پروندههای قاچاق، تصمیماتی اتخاذ گردید که به پیوست مصوبات جلسه مذکور ارسال 
میگردد. خواهشمنداست دستور فرمایید در راستای اجرای بند (1) مصوبات و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در مواد 47 و 
٦2 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نسبت به ارسال پاسخ مستند و مستدلّ به استعالمات شعب تعزیرات حکومتی تسریع گردد. 

      بدیهی است چنانچه در ارسال پاسخ بهموقع، موانع و مشکالتی برای آن گمرک وجود دارد، به تفکیک و با ذکر دلیل به 
منظور بررسی و آسیب شناسی و جلوگیری از تطویل بیش از حد به این مرکز منعکس فرمایند.

  

رونوشت:
 - معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در راستای اجرای بند 1 نامه شماره 90٦2٦ مورخ 12/8/1399 آن معاونت و نیز نامه شماره 149475/91مورخ 

1/10/1399معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
 - جناب آقای دکتر نقدی - معاون محترم حقوقی و نظارت، پیرو رونوشت نامه شماره 408997 مورخ 1400/3/30 جهت استحضار.

 - جناب آقای دکتر اجتهادی - مدیرکل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، پیرو نامه شماره 408997 مورخ 3/1400/30 جهت استحضار.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ٩۵٧۲٤٨١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٤٠٨٩٩٧شماره:
١٤٠٠/٠٣/٣٠تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

۶/۱۰۹/۳۸۳۰
جناب آقای دکتر اجتهادی 

مدیرکل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی 

با سالم و احترام،
     پیرو دعوتنامه شماره ٣٤١٣٦٨ مورخ ١٤٠٠/٣/١٧ موضوع جلسه تبادل اطالعات فیمابین پیرامون مسائل مبتالبه و جاری و رفع 
ابهامات احتمالی در حوزه قاچاق کاال، ضمن سپاس از تشریف فرمایی حضرتعالی و معاونین و همکاران محترم، به پیوست 

مصوبات جلسه مذکور جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد میگردد.
     امید است استمرار جلسات هماندیشی در سطوح مختلف سازمانی و اشاعه آن به استانها، موجبات تقریب بیش از پیش 
عوامل ذیمدخل دو سازمان در امر مبارزه با قاچاق کاال و به تبع آن، تسریع در تعیین تکلیف پروندههای متشکله در مدار قانون 

را فراهم آورد.

  

رونوشت:
 - جناب آقای دکتر نقدی - معاون محترم حقوقی و نظارت، جهت استحضار و دستور مقتضی.

 - جناب آقای دهقان - مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار ریاست محترم کل.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



  

  صورتجلسه 
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 ١

  اعضاي حاضر در جلسه

  سمت   نام و نام خانوادگي   سمت  خانوادگينام و نام

مديركل مركز مبارزه با جرائم   رضا گلي
مديركل پيشگيري و نظارت بر   عبدالمجيد اجتهاديسيد   سازمان يافته گمرك ايران 

  امور مبارزه با قاچاق
  معاون مديركل   مهرزاد مرادي   معاون مديركل  ياسين كريمي

رئيس اداره مركز مبارزه با   وس نيكسير
مستشار شعبه تجديد نظر   داود كياني   جرائم سازمان يافته 

  تعزيرات حكومتي 
  معاون   مهدي ملكي   كارشناس  زهرا ساماني

مستشار شعبه تجديد نظر   رضا سالمت   كارشناس  ليال خداپرست 
  تعزيرات حكومتي

  موضوع جلسه 
اي جلسه ،ايرانمرك مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته گ 10/3/1400مورخ 321093/1400در راستاي دعوتنامه شماره 

ارز سازمان  با حضور مديركل محترم پيشگيري و نظارت بر امور قاچاق كاالو 25/3/1400سه شنبه مورخ در روز 
تيارات اخ و تكاليفو تها و چالشپس از بحث و بررسي پيرامون مسائل  و تعزيرات حكومتي و معاونان وي برگزار،

ه رسيدگي ب شكيل وفي مابين دو دستگاه در امر تقانوني و تبادل اطالعات و تأكيد برهمكاري و تعامل بيش از پيش 
  هاي قاچاق تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.پرونده

  
  مصوبات

  مهلت اجرا  شرح مصوبات  رديف

1  

ات مات شعب تعزيرنظر به تكليف قانوني گمرك در تسريع به پاسخ دهي به استعال
د به اي ضمن تاكيحكومتي، مقرر گرديدمركز مباره با جرائم سازمان يافته طي بخشنامه

ت زيراتسريع در بررسي استعالمات و ارسال پاسخ مستند و مستدل قانوني به شعب تع
ر دحكومتي سراسركشور با آسيب شناسي علت تطويل ارسال پاسخ در برخي استانها 

قتضي نحو م ن اقدام و در غير اينصورت مراتب بهآنسبت به رفع  ، ركصورت ارتباط با گم
  .به مقامات درون و برون سازماني منعكس گردد

  مستمر

2  

ات ن تعزيرسازماسامانه بين سامانه گمرك و لينك به منظور نهايي كردن امكان برقراري 
بين دفاتر  اي ) مقررگرديد جلسهSCMS هاي تعزيرات  حكومتيحكومتي (سامانه پرونده

  سامانه نهايي گردد. بين دو  لينك امكان  تا  سازمان برگزار فناوري دو
  دوهفته



  

  صورتجلسه 
  1شماره جلسه:   همكاري و تعامل بيشتر بين گمرك و تعزيرات حكومتي  :جلسهعنوان 
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 ٢

  
  

3  

ذيرش پو  با توجه به تعدد موارد اعتراض به ارزش كاالهاي قاچاق از سوي صاحبان كاال
ون سييرسيدگي در كم آنها از سوي شعب تعزيرات حكومتي و ارجاع به گمرك به جهت

رديد رر گمق ، فات گمركي كه درمواردي موجبات تطويل را فراهم آوردهرسيدگي به اختال
 اتپشنهاد ها وگمرك و سازمان تعزيرات حكومتي ضمن بررسي و آسيب شناسي راهكار

  اين امر ضمن حفظ حقوق ذينفعان ارائه نمايند. منظوررا به  خود

  يك ماه

4  

هاي ساير پرونده و كرهاي موضوع دستور جلسه دعوتنامه صدرالذدر خصوص پرونده
 ام الزماقد مطروحه با توجه به تبادل اطالعات و توضيحات ارائه شده در جلسه حسب مورد

  از سوي هريك از طرفين صورت مي پذيرد.
 ---- 

  
  تهيه و تنظيم: زهراساماني 
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