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جناب آقای دکتر القاصی مهر (زیّدعزّه)
دادستان محترم عمومی و انقالب تهران

با سالم و احترام،

          پیرو نامه های منتهی به مکاتبۀ شمارۀ ١٤٠٠/٩٢٨١٢٤ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٨، موضوع گزارش اقدامات صورت پذیرفته 
در راستای رفع موانع ترخیص کامیون های وارداتی و فهرست کامیون های موجود در گمرکات تهران (شهریار سابق) و 
غرب تهران و در اجرای مصوبات جلسات متعدد برگزار شده در گمرکات اجرایی و دادستانی محترم عمومی و انقالب تهران 
به ریاست جناب آقای دکتر تورک ، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه و 
جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم قضایی دادستان تهران و متعاقب دو فقره اخطار کتبی به کلیۀ واردکنندگانی 
که نسبت به واردات کامیون و دپوی آنها در گمرکات غرب تهران و تهران (شهریار سابق) به شماره های ١٤٠٠/٩٢٠١٧٤ مورخ 
١٤٠٠/٠٧/١٧ و ١٤٠٠/٩٢١١١٠ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٧ (تصاویر پیوست) مبنی بر ترخیص کامیون های موجود در گمرکات 
کشور، درصورت عدم وجود مشکل و اعالم مشکالت ترخیص به این حوزۀ معاونت بصورت مکتوب، مراتب ذیل را به 

استحضارعالی می رساند: 

الف- مشکالت اعالم شده توسط شرکت های واردکننده کامیون و نمایندگی ها 

شرکت تکسیز طی نامۀ شمارۀ ٠٠/١٠٣٣ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٧درخصوص قیمت نجومی اسقاط برای کامیون ها  (١
مراتب را اعالم نموده است که البته ارتباطی به بحث ترخیص کامیون ها نداشته مع الوصف باید موضوع اسقاط 

نیز در جای خود مورد رسیدگی واقع شود؛
شرکت ایمن راه اورین طی نامۀ شمارۀ ١٤٠٠/٢٤٦ مورخ ١٤٠٠/٧/١٧ یکی از مهمترین مشکالت ترخیص  (٢

کامیون ها را مشکل نمایندگی شرکت سایپا دیزل اعالم نموده است؛ 
شرکت گنج بار تهران طی نامۀ شمارۀ ٣٩٠/گ/٠٠ مورخ ١٤٠٠/٧/١٧ ، عدم ثبت سفارش کامیونهای بنز  (٣

بدلیل کارشکنی شرکت گواه را به عنوان رسوب این کامیون ها در گمرکات عنوان نموده است؛
شرکت آریا دیزل طی نامۀ شمارۀ ٢٥٨٢/آد/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٧/١٧، چهار پیشنهاد را در راستای رفع  (٤

ایستایی تشریفات کامیون های وارداتی در گمرکات تهران و غرب تهران اعالم نموده است؛ 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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شرکت تکوین بار فوالد میانه طی نامۀ شمارۀ ١٤٠٠/٣٤٢ مورخ ١٤٠٠/٧/١٧ اعالم نموده ٢٣٥ دستگاه کامیون  (٥
کشنده به نام آن شرکت وارد گمرک زنجان شده و اقدام به اخذ سریع مجوزهای چهارگانه شده و از تعداد فوق، 
ثبت سفارش تعداد ٨٥ دستگاه کامیون اخذ و ٣٠ دستگاه ترخیص قطعی شده و تعداد ٥٥ دستگاه در صف 

ترخیص قرار دارد و مابقی کامیون ها فاقد ثبت سفارش بوده و امکان ترخیص ندارند؛ 
شرکت آریا دیزل طی نامۀ شمارۀ ٢٦٢٠/آد/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٨ اعالم نموده است نمایندۀ سازمان  (٦
استاندارد درخصوص مدل های جدید کامیون ها قائل به روند استعالم بطریق قبلی بوده و روال صدور 
مجوزهای استاندارد مثالً درخصوص مدل Renault T520 با تأخیر مواجه شده است؛ همچنین گمرک 

تهران از پذیرش پاسخ استعالم ها بصورت دستی از نمایندگی ها امتناع می نماید؛
شرکت شباهنگ آذین طی نامۀ شمارۀ ١٤٠٠/١٠٠٢٧ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٩ ،عدم همکاری شرکت سایپا دیزل؛  (٧
مدنظر قرار دادن سطح تعهدات برای صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی؛ ارسال نتایج بازرسی کامیون ها به 
سازمان ملی استاندارد و تأخیر در رسیدگی به موضوع اعالم نموده است با ادامه این روند، امکان ترخیص 

کامیون ها در فرصت اعالمی مقدور نخواهد بود؛ 
شرکت سبالن خودرو مایوان طی نامۀ شمارۀ ٣٤٨-١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٠٧/٢٠، اعالم نموده است بانک ملت  (٨
شعبۀ تجریش کد ٦٥٠٩٤ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم اخذ وثیقۀ نقدی ٣٥% را اجرا نمی نماید. 
البته اینجانب موضوع را به بانک مرکزی منعکس و پیگیری نمودم لیکن تا تاریخ تنظیم گزارش حاضر، اقدامی از 

سوی بانک مزبور صورت نپذیرفته است؛ 
شرکت صنعتی کرال طی نامۀ شمارۀ ٨٨١/الف مورخ ١٤٠٠/٧/٢٠ اعالم نموده است جهت تسهیل نمودن رویۀ  (٩
پالک و جلوگیری از کالهبرداری های برخی مراکز اسقاط، مراحل مانند سال های ٩٣ و ٩٤ پیش رود و 
مبلغ حوالۀ اسقاط به خودسازی ناوگان پرداخت و تأییدیه گرفته شود که البته این امر به بعد از ترخیص 

کامیونها مرتبط می باشد و نیاز به طرح در جلسۀ جداگانه ای است؛ 
شرکت گودرز گرگان طی نامۀ شمارۀ ١٤٠٠/٧٥٩٦ مورخ ١٤٠٠/٧/٢٠ اعالم نموده است فرآیند اخذ قرارداد  (١٠

خدمات پس از فروش از شرکت سایپا دیزل به طول می انجامد؛ 
شرکت دنیا نگاره نیلگون طی نامۀ شمارۀ ١٠٠٨-١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٧/٢٠ تطویل در صدور مجوز قانونی  (١١
استاندارد؛ مشروط بودن بخشنامۀ بانک مرکزی و طوالنی شدن روند صدور کد ساتا؛ مشخص نبودن شرایط 

قرارداد شرکت سایپا دیزل را جزو مشکالت عدم ترخیص کامیون ها اعالم نموده است؛ 
شرکت سبالن خودرو مایوان طی نامۀ شمارۀ ٤٤٠-١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٧/٢٠ بدلیل عدم ارائه نام کاربری و  (١٢
گذرواژۀ سیستم COC توسط سازمان استاندارد استان آذربایجان شرقی را دلیل عدم صدور مجوز استاندارد 

جهت ترخیص قسمتی از کامیون های وارداتی عنوان نموده است؛ 
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١٣)شرکت جوان بار شهرک ارومیه طی نامۀ شمارۀ ٤٠٠/٠٠٦٠/ج مورخ ١٤٠٠/٧/٢٠  عدم اجرای بخشنامه بانک 
مرکزی مبنی بر عدم اخذ وثیقه نقدی برای صدور کد ساتا و تطویل در صدور مجوز استاندارد را از عوامل 

ماندگاری کامیون های موجود در گمرک ارومیه عنوان می نماید؛ 
شرکت رهگشایان ترابر طی نامه شمارۀ ١٤٠٠/١٣٤٧ مورخ ١٤٠٠/٧/٢١ تطویل در اعالم پاسخ توسط شرکت  (١٤

سایپا دیزل را عامل تأخیر در ترخیص کامیون های خود اعالم نموده است؛ 
١٥)شرکت صبوران ترابر آذربایجان طی نامۀ شمارۀ ١٠١٥٢٢٨ مورخ ١٤٠٠/٧/٢٢ تأخیر در صدور مجوزهای 

استاندارد برای کامیون های دپو شده در گمرک ارومیه را باعث عدم ترخیص کامیون ها اعالم نموده است؛ 
شرکت همایون دیزل اروند طی نامۀ شمارۀ ١٠٠٩٥٧٨٤ مورخ ١٤٠٠/٧/٢٢ درخواست حذف قفل سیستمی  (١٦

پرداخت حقوق ورودی کامیون ها در ابتدای انجام تشریفات گمرکی را نموده است؛ 

ب- پیگیری های صورت پذیرفته از سوی گمرکات محل دپوی کامیون های وارداتی 

اخطار کتبی گمرک غرب تهران به ٤٥ شرکت واردکنندۀ کامیون ها مبنی بر ترخیص فوری کامیون ها  (١
درصورت عدم وجود مشکل و اعالم مشکل به حوزۀ معاونت امور گمرکی از تاریخ ١٤٠٠/٧/١٨ لغایت 

 ١٤٠٠/٧/٢٠
اخطار کتبی گمرک ارومیه به ١٣ شرکت واردکنندۀ کامیون ها مبنی بر ترخیص فوری کامیونها درصورت  (٢

عدم وجود مشکل و اعالم مشکل به حوزۀ معاونت امور گمرکی از تاریخ ١٤٠٠/٧/١٨ لغایت ١٤٠٠/٧/٢٠ 
اخطار کتبی گمرک سهالن تبریز به ١٢ شرکت واردکنندۀ کامیون ها مبنی بر ترخیص فوری کامیون ها  (٣

درصورت عدم وجود مشکل و اعالم مشکل به حوزۀ معاونت امور گمرکی در تاریخ ١٤٠٠/٧/١٨ 
اخطار کتبی گمرک زنجان به شرکت تکوین بار فوالد میانه، واردکنندۀ کامیون ها مبنی بر ترخیص فوری  (٤

کامیون ها درصورت عدم وجود مشکل و اعالم مشکل به حوزۀ معاونت امور گمرکی در تاریخ ١٤٠٠/٧/١٨ 
گمرک غرب تهران در تاریخ ١٤٠٠/٧/١٩، طی نامه های شمارۀ ١٤٠٠/٩٣٤٣٩٢ و ١٤٠٠/٩٣٦٧٧٢ ،  (٥
لیست ٣١٠ دستگاه کشنده  فاقد ثبت سفارش می باشند را به این حوزۀ معاونت اعالم نموده است که الزم 
است موضوع بقید فوریت توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد رسیدگی و تصمیم گیری 

قرار گیرد؛ 
پیگیری تسریع در اقدام و پاسخگویی توسط شرکت های داتیس فرادیزل آریا ، آریا دیزل، سایپا دیزل و  (٦
ارگ پارس و نیز اداره کل استاندارد تهران توسط گمرک غرب تهران در تاریخ های  ١٤٠٠/٧/١٩ و 

١٤٠٠/٧/٢٠
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پیگیری پرداخت حقوق ورودی کامیون های وارداتی در انتهای تشریفات گمرکی توسط گمرک غرب  (٧
موضوع نامۀ شمارۀ ١٤٠٠/٩٣٦٥٨٧ مورخ ١٤٠٠/٧/١٩ 

اخطار کتبی گمرک اردبیل به ٥ شرکت واردکنندۀ کامیون ها مبنی بر ترخیص فوری کامیونها درصورت  (٨
عدم وجود مشکل و اعالم مشکل به حوزۀ معاونت امور گمرکی در تاریخ ١٤٠٠/٧/١٩ 

اخطار کتبی گمرک تهران (شهریار سابق) به ٣٦ شرکت واردکنندۀ کامیون ها مبنی بر ترخیص فوری  (٩
کامیون ها درصورت عدم وجود مشکل و اعالم مشکل به حوزۀ معاونت امور گمرکی از تاریخ ١٤٠٠/٧/٢٠ 

لغایت ١٤٠٠/٧/٢١ 
اعالم مشروح پیگیری های صورت پذیرفته توسط گمرک غرب تهران طی نامۀ شمارۀ ١٤٠٠/٩٤٢٠٤٢  (١٠

مورخ ١٤٠٠/٧/٢٠ 
اعالم عدم ارائه کد رهگیری بانک بدون واریز نقدی و عدم پذیرش چک از صاحبان کاال برای ١٨٨  (١١
دستگاه کشنده موجود در گمرک ارومیه و زمانبر بودن صدور مجوز استاندارد موضوع نامۀ شمارۀ 

١٤٠٠/٩٥٣٨٢٥ مورخ ١٤٠٠/٧/٢٢ 
اعالم آخرین وضعیت کامیون های فاقد ثبت سفارش موجود در گمرک بازرگان موضوع نامۀ شمارۀ  (١٢

١٤٠٠/٩٥٤٩٨٤ مورخ ١٤٠٠/٧/٢٤ 
١٣)علیرغم استعالم صورت پذیرفته درخصوص اعالم کارمزد تعرفه خدمات پس از فروش از دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت و پیگیری های مکرر بعمل آمده ، تا لحظه تنظیم گزارش حاضر، پاسخی در 

این خصوص واصل نگردیده است. 

ج- پیشنهادات 

با توجه به مراتب معنونه ، در راستای حسن اجرای دستورات صادره از سوی آن مرجع محترم، مراتب ذیل پیشنهاد و 
معروض می گردد: 

عنوان ردیف

دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ، ظرف ٢٤ ساعت نسبت به اعالم رسمی 
کارمزد خدمات پس از فروش نمایندگی ها اعالم و شرکت سایپادیزل براساس نرخ 

اعالمی نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید

١
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شرکت گواه نسبت به بررسی و اعالم نظر درخصوص خدمات پس از فروش کامیون های 
بنز موجود در گمرکات کشور اقدام نماید

٢

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بقید فوریت نظر خود را درخصوص کامیون های 
فاقد ثبت سفارش موجود در گمرکات کشور اعالم نظر نماید

٣

سازمان ملی استاندارد درخصوص ایستایی های موجود در گمرکات اعالم شده توسط 
شرکت های واردکننده بررسی و رفع مشکل نماید

٤

بانک مرکزی درخصوص عدم صدور کد ساتا بدون اخذ وثیقۀ نقدی توسط برخی بانکها 
توجه الزم را به بانک های اعالم شده داده و رفع مشکل نماید

٥

موضوع اسقاط کامیون های پس از ترخیص و تخلفات احتمالی توسط برخی مراکز 
اسقاط کامیون در جلسۀ بعدی مطرح رسیدگی واقع شود

٦

گمرک ایران نسبت به تعیین تکلیف اخذ حقوق ورودی اظهارنامه های کامیون موجود 
در گمرکات کشور در پایان تشریفات گمرکی بفید فوریت اقدام نماید

٧

تذکر الزم به شرکت هایی که کامیون های وارده توسط آن شرکتها دارای ثبت سفارش 
بوده و مشکلی برای ترخیص کامیون ها ندارند و هیچ موردی را نیز به این حوزۀ معاونت 
اعالم نکرده اند از سوی دادستانی محترم عمومی و انقالب تهران داده شده و توجه 
داده شود در صورت هرگونه تعلل در ترخیص کامیون های رسوبی، هرگونه خسارت 
درخصوص عدم ترخیص کامیون ها از سوی شرکت های مربوطه از جمله هزینۀ اعادۀ 

اظهارنامه متروکه و ... برعهدۀ شرکت های مزبور خواهد بود

همچنین شفاف سازی هزینه های ترخیص از سوی شرکت های واردکننده به دادستانی 
عمومی و انقالب تهران و ارائه رسید درقبال مبالغ اخذ شده از رانندگان با توجه به عدم 

شفاف بودن این موضوع و شائبه سوء استفاده های متعدد، ضروری به نظر می رسد

٨
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ضمن تشکر از صدور دستور پیگیری توسط آن مقام معزز و دستورات صادره توسط جناب آقای دکتر تورک ، معاون 
محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه و جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون 

محترم قضایی دادستان تهران، نتیجۀ اقدامات صورت پذیرفته مزید استحضار ارائه خواهد گردید. 

 

 

رونوشت: 
جناب آقای دکتر عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در این خصوص؛  -
بدیهی است کامیون های وارداتی در گمرکات بازرگان، تهران (شهریار) ، غرب تهران، سهالن (تبریز)، اردبیل، ارومیه، زنجان، 
جلفا و اصفهان دپو شده است که در صورت صالحدید دستور فرمایند دادستانی های محترم شهرستان های مربوطه با تشکیل 

جلسات رسیدگی، نسبت به موضوع ورود کرده و دستورات الزم را صادر فرمایند. 
جناب آقای دکتر میراشرفی ، معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت  -
استحضار ، با عنایت به اینکه یکی از ایستایی های اصلی و اساسی ترخیص کامیون های وارداتی توسط گمرکات الزام به پرداخت 
حقوق ورودی در هنگام اظهار کامیون به گمرک اجرایی است و کامیون های وارده (بیش از ٦٠٠٠ دستگاه) توسط تعداد محدودی 
واردکننده ، وارد شده که عدم تمکن مالی واردکنندگان ، اجازۀ اظهار چند ده دستگاه بصورت همزمان بدلیل ذکر شده را نمی 
دهد خواهشمند است دستور فرمایند پرداخت حقوق ورودی کامیون های وارده، از مرحلۀ اظهار به مرحلۀ صدور پروانه 
الکترونیکی انتقال یابد و چنانچه این اقدام برای یک کاال و ردیف تعرفه خاص مانند کامیون امکان پذیر نمی باشد، برای کلیۀ 
کاالهای وارداتی اعمال و مرحلۀ پرداخت حقوق ورودی به زمان صدور پروانه الکترونیکی انتقال یابد. بدیهی است وفق دستور آن 

مقام محترم، موضوع پیگیری لیکن هرگونه اقدام در این خصوص منوط به نظر حوزۀ فنی و دستور جنابعالی اعالم شد. 
جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه جهت استحضار ،  -

ضمن تشکر از توجه آن مقام محترم به موضوع و دستورات راهگشای صادره در این راستا  
جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم قضایی دادستان تهران جهت استحضار ، ضمن تشکر از توجه آن مقام  -

محترم به موضوع و دستورات راهگشای صادره در این راستا  
معاونت محترم اقتصادی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی جهت استحضار  -

معاونت محترم اقتصادی وزارت اطالعات جهت استحضار  -
جناب آقای پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -
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جناب آقای بمانا مدیر محترم نوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی و حمل و نقل جاده ای جهت مالحظه و دستور  -
اقدامات الزم در راستای ابالغ بخشنامه فوق به کلیۀ واردکنندگانی که از آن مرجع ثبت سفارش اخذ نموده لیکن نسبت به 
ترخیص کامیون های وارداتی تاکنون اقدام ننموده اند؛ بدیهی است کامیون های وارداتی در گمرکات بازرگان، تهران (شهریار) ، 

غرب تهران، سهالن (تبریز)، اردبیل، ارومیه، زنجان، جلفا و اصفهان دپو شده است.
جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت مالحظه با عنایت  -
به دستور دادستانی محترم عمومی و انقالب تهران درخصوص استعالم مجدد نرخ تعرفۀ تعهد ارائه خدمات پس از فروش توسط 
ارائه دهندگان تأمین قطعات یدکی برای کامیون های وارداتی، نظر براین که براساس آخرین نامه آن مرجع محترم به شمارۀ 
٦٠/١٩٢٠٦٨ مورخ ١٣٩٩/٨/١٠ (تصویر پیوست)، به استناد نامۀ شمارۀ ١٠٢٣٩٣/١٠٠/٠٢ مورخ ١٣٩٩/٨/٦ وزیر محترم وقت راه و 
شهرسازی، نرخ تعرفۀ تعهد ارائه خدمات پس از فروش توسط ارائه دهندگان تأمین قطعات یدکی برای کامیون های وارداتی، به 
میزان حداکثر ٣ درصد ارزش سیف کامیون مذکور در سامانه TSC گمرک ایران از همان مارک و مدل تعیین و ابالغ گردیده است 
که علیرغم پیگیری های صورت پذیرفته تاکنون نتیجه به این حوزۀ معاونت واصل نگردیده است که موضوع توسط دادستانی 
محترم عمومی و انقالب تهران در حال پیگیری می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ظرف ٢٤ ساعت به این 

حوزه معاونت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم و ابالغ گردد. 
روسای محترم شرکتهای انبارعمومی گمرکات غرب و تهران جهت مالحظه و دستور پیگیری الزم  -

جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جهت استحضار و صدور  -
دستور مقتضی در این خصوص؛ بدیهی است کامیون های وارداتی در گمرکات بازرگان، تهران (شهریار) ، غرب تهران، سهالن 

(تبریز)، اردبیل، ارومیه، زنجان، جلفا و اصفهان دپو شده است.
جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار  -

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 
جناب آقای میرزایی قمی رییس محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست جهت مالحظه  -

جناب آقای علی پور سرپرست محترم دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد جهت مالحظه  -
و صدور دستور اقدام مقتضی در این خصوص ؛ شایان ذکر است کامیون های وارداتی در گمرکات بازرگان، تهران (شهریار)، غرب 
تهران، سهالن (تبریز)، اردبیل، ارومیه، زنجان، جلفا و اصفهان دپو شده است که صدور دستور الزم در خصوص موارد اعالم شده 

در متن گزارش مورد درخواست می باشد
جناب آقای کریمی دبیر محترم انجمن کامیون داران کشور جهت مالحظه و صدور دستور مقتضی در این خصوص؛ بدیهی است  -
کامیون های وارداتی در گمرکات بازرگان، تهران (شهریار) ، غرب تهران، سهالن (تبریز)، اردبیل، ارومیه، زنجان، جلفا و اصفهان 

دپو شده است.
جناب آقای آذربد ناظر محترم گمرکات آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه جهت آگاهی و دستور پیگیری مصوبات  -

ابالغی و موارد اشاره شده در متن گزارش و اعالم نتیجه. 
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جناب آقای تقوی ناظر محترم گمرکات استان و مدیرکل گمرک اردبیل جهت آگاهی و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و موارد  -
اشاره شده در متن گزارش و اعالم نتیجه. 

جناب آقای کوهستانی مدیرکل محترم گمرکات استان اصفهان جهت آگاهی، به پیوست کلیه مصوبات اشاره شده تاکنون؛  -
مقتضی است: اوالً- نسبت به بررسی و اعالم مشخصات کامیون های فاقد ثبت سفارش در آن گمرک با ذکر نام واردکنندگان به 
این حوزۀ معاونت اقدام شود؛ دوماً- طی نامه ای به شرکت های واردکنندۀ کامیون های موجود در آن گمرک (با رونوشت به این 
حوزه معاونت) ابالغ و اعالم نمایید چنانچه واردکنندگان کامیون ها، مشکلی درخصوص ترخیص این کامیون ها وجود دارد بقید 
فوریت به حوزۀ معاونت امورگمرکی گمرک ایران منعکس نمایند، درغیر اینصورت چنانچه واردکننده ای، بدون دلیل، نسبت به 
ترخیص کامیون های وارده تا تاریخ ١٤٠٠/٨/٧ اقدام ننماید ، مقررات متروکه اعمال شده و اظهارنامه متروکه به سازمان جمع 
آوری و فروش اموال تملیکی ارسال خواهد شد؛ سوماً- با توجه به مصوبات جلسات قبلی، به کلیۀ متصدیان آن گمرک ابالغ 
فرمایید در هنگام استعالم مشخصات کامیون/کامیون های موضوع اظهارنامه از نمایندگی های مربوطه «صرفاً» با درج (شمارۀ 
شاسی کامیون – نام و شمارۀ تماس صاحب کاال) اقدام نموده و نامه مربوطه بصورت دستی تحویل نمایندۀ صاحب کاال شود. 
همچنین پیگیری شود نمایندگیهای خدمات پس از فروش مشخصات کامل کامیون های استعالم شده را در اسرع وقت به آن 
گمرک اجرایی اعالم نمایند. الزم است تحویل پاسخ استعالم های صورت پذیرفته، توسط نماینده شرکت های ارائه خدمات پس 
از فروش، به دبیرخانه آن گمرک صورت پذیرد تا هیچگونه ایستایی در این خصوص حادث نگردد. مسئولیت حسن اجرای کلیۀ 
مصوبات ابالغی درخصوص ترخیص کامیون های موجود در آن گمرک برعهدۀ جنابعالی بوده و هرگونه مشکل در این خصوص 
بایستی در حداقل زمان ممکن و بصورت مکتوب به اینجانب منعکس شود؛ همچنین مقتضی است روزانه تعداد کامیون ترخیص 

شده از آن گمرک، به اینجانب اعالم شود.  
جناب آقای بازگیر مدیرکل محترم گمرک بازرگان جهت آگاهی، به پیوست کلیه مصوبات اشاره شده تاکنون؛ مسئولیت حسن  -
اجرای کلیۀ مصوبات ابالغی در این خصوص برعهدۀ جنابعالی بوده و هرگونه مشکل در این خصوص بایستی در حداقل زمان 

ممکن و بصورت مکتوب به اینجانب منعکس شود.
جناب آقای قاسم خانی مدیر کل محترم گمرک تهران (شهریار) جهت آگاهی و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و موارد اشاره  -

شده در متن گزارش و اعالم نتیجه. 
سرکار خانم هامون نورد مدیرکل محترم غرب تهران جهت آگاهی  و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و موارد اشاره شده در متن  -

گزارش و اعالم نتیجه ضمن تشکر از پیگیری های صورت پذیرفته 
جناب آقای برکابیان مدیرکل محترم گمرک سهالن (تبریز) جهت آگاهی و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و موارد اشاره شده  -

در متن گزارش و اعالم نتیجه. 
جناب آقای خلیلی مدیرکل محترم گمرک منطقۀ آزاد ارس – جلفا جهت آگاهی و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و موارد  -

اشاره شده در متن گزارش و اعالم نتیجه. 
سرکارخانم اورنگی، ناظرمحترم گمرکات استان آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز جهت دستور نظارت بر اجرای  -

مصوبات و تکالیف ابالغی به گمرکات سهالن و جلفا و اعالم نتیجه به اینجانب 
جناب آقای سیداحمدی مدیرکل محترم گمرک استان زنجان  جهت آگاهی و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و موارد اشاره  -

شده در متن گزارش و اعالم نتیجه. 
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جناب آقای محمدزاده ، مدیریت محترم شرکت سایپادیزل، جهت مالحظه و اقدام الزم ، مقتضی است دستور فرمایند پس از  -
وصول استعالم شمارۀ شاسی کامیون های وارداتی از گمرکات اجرایی که توسط نمایندگان واردکنندگان و بصورت دستی به آن 
نمایندگی ارسال می گردد، پاسخ الزم با ذکر مشخصات کامل و مورد نیاز، با رونوشت به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ 
سازمان حفاظت محیط زیست ؛ سازمان ملی استاندارد توسط نمایندۀ آن شرکت به دبیرخانه گمرک اجرایی تحویل و در آن 

گمرک ثبت شود.
جناب آقای جناب زاده، مدیریت محترم شرکت آریا دیزل، جهت مالحظه و اقدام الزم ، مقتضی است دستور فرمایند پس از  -
وصول استعالم شمارۀ شاسی کامیون های وارداتی از گمرکات اجرایی که توسط نمایندگان واردکنندگان و بصورت دستی به آن 
نمایندگی ارسال می گردد، پاسخ الزم با ذکر مشخصات کامل و مورد نیاز، با رونوشت به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ 
سازمان حفاظت محیط زیست ؛ سازمان ملی استاندارد توسط نمایندۀ آن شرکت به دبیرخانه گمرک اجرایی تحویل و در آن 

گمرک ثبت شود.
جناب آقای حضرتی، مدیریت محترم شرکت توسعه صادرات ارگ پارس، جهت مالحظه و اقدام الزم ، مقتضی است دستور  -
فرمایند پس از وصول استعالم شمارۀ شاسی کامیون های وارداتی از گمرکات اجرایی که توسط نمایندگان واردکنندگان و بصورت 
دستی به آن نمایندگی ارسال می گردد، پاسخ الزم با ذکر مشخصات کامل و مورد نیاز، با رونوشت به سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای؛ سازمان حفاظت محیط زیست ؛ سازمان ملی استاندارد توسط نمایندۀ آن شرکت به دبیرخانه گمرک اجرایی تحویل 

و در آن گمرک ثبت شود.
جناب آقای منصوری، مدیریت محترم شرکت داتیس فرادیزل آریا، جهت مالحظه و اقدام الزم ، مقتضی است دستور فرمایند  -
پس از وصول استعالم شمارۀ شاسی کامیون های وارداتی از گمرکات اجرایی که توسط نمایندگان واردکنندگان و بصورت دستی 
به آن نمایندگی ارسال می گردد، پاسخ الزم با ذکر مشخصات کامل و مورد نیاز، با رونوشت به سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای؛ سازمان حفاظت محیط زیست ؛ سازمان ملی استاندارد توسط نمایندۀ آن شرکت به دبیرخانه گمرک اجرایی تحویل و 

در آن گمرک ثبت شود. 
جناب آقای توسلی مهر، مدیریت محترم شرکت ایران خودرو دیزل، جهت مالحظه و اقدام الزم ، مقتضی است دستور فرمایند  -
پس از وصول استعالم شمارۀ شاسی کامیون های وارداتی از گمرکات اجرایی که توسط نمایندگان واردکنندگان و بصورت دستی 
به آن نمایندگی ارسال می گردد، پاسخ الزم با ذکر مشخصات کامل و مورد نیاز، با رونوشت به سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای؛ سازمان حفاظت محیط زیست ؛ سازمان ملی استاندارد توسط نمایندۀ آن شرکت به دبیرخانه گمرک اجرایی تحویل و 

در آن گمرک ثبت شود.
ناظرین، مدیران کل ، مدیران، معاونین و کارشناسان رسیدگی کننده به اظهارنامه کامیون های وارداتی جهت آگاهی، با توجه  -
به اینکه فرآیند واردات کامیون های وارداتی بازنگری شده است، کلیۀ کارشناسان رسیدگی به اظهارنامه کامیون های وارداتی 
مکلفند حداکثر ظرف ٤٨ ساعت نسبت به بررسی اظهارنامه مربوطه با رعایت کلیۀ مقررات مربوطه اقدام و درصورت وجود 

هرگونه مشکل مراتب را با رعایت سلسله مراتب اداری منعکس و کسب تکلیف نمایند. 
مدیران و معاونین محترم فنی گمرکات ترخیص کنندۀ کامیون های وارداتی موظف و مکلفند وفق مصوبات ابالغی، نسبت به 
پیگیری انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه کامیون های وارداتی ظرف حداکثر ٤ روز اقدام و درصورت وجود هرگونه مشکل در 



شماره سریال:           ١٠١٥٧٥١٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٩٥٩٥٣٩شماره:
١٤٠٠/٠٧/٢٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

انجام تشریفات گمرکی توسط کارشناسان مجازی گمرکات دیگر، ترتیبی اتخاذ نمایند تا بالفاصله، اظهارنامه توسط کارشناسان 
محترم گمرک محل ترخیص کامیون رسیدگی و اقدام شود. 

مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک ایران  جهت آگاهی و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و موارد اشاره شده در متن گزارش و  -
اعالم نتیجه. 

مدیرکل محترم دفتر ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی و پیگیری مستمر موضوع  -
نمایندۀ محترم سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه  -

مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک ایران جهت مالحظه و دستور رسیدگی به تخلفات احتمالی در این خصوص -
مدیرکل محترم دفتر حراست گمرک ایران جهت مالحظه و دستور رسیدگی به تخلفات احتمالی در این خصوص -

زونکن موضوعی (رسوب کاالها در بنادر و گمرکات کشور). -


