
شماره سریال:           ١٠١٧٣٤٩٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٩٩٧٩٠٢شماره:
١٤٠٠/٠٨/٠١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

 جناب آقای دکتر اسماعیلی 
مشاور محترم وزیر امور اقتصادی ودارایی و مدیرکل دفتر وزارتی 

باسالم و احترام

         پیرو مذاکره تلفنی درخصوص آخرین وضعیت رسوب کاال در بنادر و گمرکات کشور از جمله خودروهای بالتکلیف 
به استحضار می رساند بصورت کلی با توجه به موارد معنونه در فوق ، جدول ذیل را می توان در این خصوص ملحوظ نظر 

قرار داد: 

مالحظات تعداد (دستگاه) وضعیت خودروهای سواری ردیف
عالوه بر٦٦٥٣ دستگاه مذکور ، حدود ٥٠٠ 
دستگاه آمبوالنس و... نیز ترخیص شده است

٦٦٥٣
٥٠٠

ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه
شمارۀ ١٣٧١٦١/ت٥٦٠٢٣ ه مورخ ١٣٩٧/١٠/١٦ 

١

١٠٠٠ دستگاه (کرمان موتور)
٣٤٠ دستگاه (سایر اشخاص اظهارقبلی)

١٧٠ دستگاه (اظهار و ترخیص)
١٤٥ دستگاه(خودروهای اروندی)
٤ دستگاه (سهمیۀ جانبازان معزز)
١٢٠٠ دستگاه (مراجع قضایی)

٢٨٥٩ ترخیص شده  تا پایان مهلت مصوبه
شمارۀ ١٥٢٦٧٦/ت٥٧٣٩٤ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٩

٢

معموالً زیر ٢٥٠٠ سی سی ٥١ اظهارشده – پروانه نشده تا پایان مهلت مصوبه
شمارۀ ١٥٢٦٧٦/ت٥٧٣٩٤ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٩

٣

٧٣ دستگاه (سفارش آمریکا)
٩ دستگاه (باالی ٢٥٠٠ سی سی)

٨٢ موجود در گمرک خرمشهر(منطقۀ آزاد اروند) ٤

همگی باالی ٢٥٠٠ سی سی ١٠٠ موجود در گمرکات قبل از تاریخ ٩٣/٦/٢٣
از جمله خودروهای وارده از محل تسهیالت جانبازان معزز

٥

درخصوص برخی متهمان پرونده،  دادنامه مبنی 
بر ترخیص خودرو صادر شده  است

١٠٨٩ مطرح رسیدگی در مراجع قضائی ٦

همگی زیر ٢٥٠٠ سی سی ٩٢٧ فاقد ثبت سفارش – اظهار نشده به گمرکات  ٧
١٠٠١٢ دستگاه ترخیص شده 
٢٢٤٩ دستگاه ترخیص نشده 

١٢٢٦١ دستگاه جمع 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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شایان ذکر است با عنایت به مضی مهلت ماندگاری این خودروها، اکثراً برای آنها اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است. با توجه به مصوبۀ هیأت وزیران در سال ١٣٩٨ و استنباط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از مصوبۀ صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو به کشور 
رسیده بودند صادر نگردید لذا امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این خودروهای سواری (خودروهای سواری 
موضوع ردیف ٧ جدول فوق) میسر نگردید که الزم است درصورت نیاز، در راستای تمدید مصوبه مزبور شرایط اشاره شده 

ملحوظ نظر قرار گیرد. 

ضمن  تشکر از توجه صورت پذیرفته و اعالم اینکه موارد فوق ، به انضمام پیش نویس پیشنهادی ، قبالً  نیز از سوی وزارت 
امور اقتصادی و دارائی به معاون اول محترم وقت رئیس جمهور تقدیم گردیده است، مراتب جهت استحضار ایفاد می گردد 

و این حوزۀ معاونت آمادگی خود را جهت ارائه توضیحات الزم اعالم می نماید.  

 

 

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 مهندس مفتح، قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی جهت استحضار . -

جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم وزیر کشور جهت استحضار -
جناب آقای دکتر باقری، معاون محترم پایش و سیاست های اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس جمهور جهت استحضار . -

جناب آقای دکتر سرشار حسابرس کل محترم هیأت دوازدهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار  -
مدیران کل محترم دفاتر واردات، صادرات، تعرفه و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی و اقدام الزم  -

نمایندۀ محترم سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه . -
مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک ایران جهت مالحظه  -
مدیرکل محترم دفتر حراست گمرک ایران جهت مالحظه  -

زونکن موضوعی (رسوب کاال ). -


