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

با سالم و احترام،

پیرو نامه ها و مکاتبات منتهی به نامۀ شمارۀ ١٤٠٠/٩٥٩٥٣٩ مورخ ١٤٠٠/٠٧/٢٤ و در اجرای مصوبات 
جلسات برگزار شده در دادستانی عمومی و انقالب تهران با معاونین محترم آن مقام معزز ، مراتب درخصوص 
نرخ تعرفۀ تعهد ارائه خدمات پس از فروش توسط ارائه دهندگان تأمین قطعات یدکی کامیون های وارداتی ، 
طی رونوشت نامۀ شماره ١٤٠٠/٩١٥٨٧٩ مورخ ١٤٠٠/٧/١٥ از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت استعالم گردید که آن مرجع طی نامۀ شمارۀ ١٦١٢/م/خ/ص مورخ ١٤٠٠/٧/٢٥ 

(واصله در تاریخ ١٤٠٠/٧/٢٧) اعالم نموده است: 

 " ابالغیه این دفتر مستند به نامه شماره ١٠٢٣٩٣/١٠٠/٠٢ مورخ ١٣٩٩/٨/٦ وزیر محترم وقت وزارت راه و 
شهرسازی بعنوان مرجع ذیربط بوده است . شایان ذکر است وزیر محترم وزارت مذکور طی صورتجلسه بیست و 
هفتمین نشست کارگروه پایش وضعیت حمل و نقل کشور (بند آخر صفحه ٥) ، تعرفه خدمات پس از فروش را 
حداکثر تا ٥ (پنج) درصد ارزش CIF کامیون در سامانه TSC  گمرک ایران با تأیید وزیر راه و شهرسازی 
تعیین نمود که مراتب طی نامه خیلی محرمانه شماره ١/٢٦٥١/م و/١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٣/١ به وزارت متبوع 
منعکس گردید لیکن مکاتبه ای در این مورد توسط این دفتر وصول نگردیده است. با عنایت به اینکه متن 
صورتجلسه ذیربط طی مکاتبه محرمانه مزبور به وزارت متبوع گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز ارسال گردیده 

است، لذا مراتب از وزارت متبوع آن معاونت قابل استعالم می باشد." 

با عنایت به توضیحات ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اینکه در بند آخر موضوع نوسازی 
ناوگان حمل و نقل جاده ای در صورتجلسۀ تصمیمات بیست و هفتمین نشست کارگروه پایش وضعیت  
 CIF حمل و نقل کشور اعالم گردیده است : " تعرفه خدمات پس از فروش حداکثر تا ٥ (پنج) درصد ارزش
کامیون در سامانۀ TSC گمرک ایران با تأیید وزیر راه و شهرسازی تعیین می گردد" پیشنهاد می گردد 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزدایيها
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دستور فرمایند تا وزارت راه و شهرسازی ظرف ٢٤ ساعت نسبت به اعالم نظر قطعی در این خصوص که     
"آیا مصوبات اشاره شده مبنی بر اخذ تعرفۀ خدمات پس از فروش حداکثر تا ٥ (پنج) درصد 
ارزش CIF کامیون در سامانۀ TSC گمرک ایران قابل اعمال می باشد؟" یا " مفاد دستورالعمل 
واردات کامیونهای حداکثر سه سال کارکرده موضوع نامۀ ابالغی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
شمارۀ ٦٠/١٩٢٠٦٨ مورخ ١۳٩٩/٨/١٠ که به استناد نامۀ شمارۀ ١٠٢۳٩۳/١٠٠/٠٢ مورخ ١۳٩٩/٨/٦ 
وزیر محترم وقت راه و شهرسازی، نرخ تعرفۀ خدمات پس از فروش برای کامیون های وارداتی به 
میزان حداکثر ۳ درصد ارزش CIF کامیون مذکور در سامانه TSC گمرک ایران از همان مارک و 
مدل تعیین گردیده است." اقدام و  نتیجه را جهت اعمال و اجراء به مراجع ذیربط و ذیصالح ابالغ نماید. 

 

 

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 
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  -
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معاونت محترم اقتصادی وزارت اطالعات جهت استحضار  -
جناب آقای بمانا مدیر محترم نوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی و حمل و نقل جاده ای جهت مالحظه و دستور  -

اقدامات الزم 
جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت مالحظه  -

جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جهت استحضار  -
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  -
جناب آقای کریمی دبیر محترم انجمن کامیون داران کشور جهت مالحظه و صدور دستور مقتضی در این خصوص

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. 

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 و دستور پیگیری موضوع -
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 
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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. 

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. 
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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 
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). -


