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ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات مستقل اجرایی
با سالم 

پیرو بخشنامه شمارۀ ١٤٠٠/٨٦٩٥٦٧ مورخ ١٤٠٠/٧/٥ (تصویر پیوست) درخصوص ترخیص فوری کامیون های 
رسوبی در گمرکات کشور با رعایت مقررات مربوطه ، اعالم می دارد:

باستناد نامۀ شمارۀ ١٤٠٠/٣١٠/٢٢٣٢٨ مورخ ١٤٠٠/٧/٤ مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  -١
زیست (تصویر پیوست) فهرست نام های تجاری کامیون ها با سابقه ترخیص از گمرک براساس تأیید و 
گزارشات فنی شرکت های بازرسی ارسال و اعالم می دارد کامیون های تجاری اشاره شده ، در زمان انجام 
تشریفات گمرکی، نیاز به اخذ مجوز ترخیص محیط زیست نداشته و مجوز مربوطه به بعد از ترخیص و قبل از 
 ،VOLVO FH 500 :شماره گذاری موکول می گردد. لذا درخصوص کامیون های تجاری اعالم شده به شرح

             ،DAF XF 460 FT ،  Renault T520، Renault T480  ، Renault T460 ،VOLVO FH 540
DAF XF 510 FT ،DAF XF 480 FT و  DAF XF 530 FT در زمان انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
کامیون، از اخذ مجوز ترخیص محیط زیست خودداری و پس از ترخیص کامیون ها، مراتب، طی مکاتبه اداری هفتگی 
به مراجع ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست ، راهور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منعکس 

شود؛ 

باستناد نامۀ شمارۀ ٩٠٧٠٠/٧١ مورخ ١٤٠٠/٦/٢٥ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نیازی به معرفی  -٢
کامیونهای دارای ثبت سفارش و اظهار شده، از سوی سازمان مزبور، به سازمان استاندارد جهت اخذ مجوز ترخیص 
نبوده و شرکت های واردکنندۀ کامیون، جهت تسریع در انجام امور و اخذ مجوز الزم، پس از اظهار، مستقیماً به سازمان 

اشاره شده مراجعه و نسبت به پیگیری صدور مجوز ترخیص استاندارد کامیون اظهاری به گمرک اقدام نمایند؛ 

با توجه به اینکه یکی از ایستایی ها در انجام تشریفات گمرکی از سوی واردکنندگان کامیون ها، لزوم پرداخت حقوق  -٣
ورودی در زمان اظهار کاال به گمرک اعالم شده است مقرر گردید ترتیبی اتخاذ گردد تا واردکنندگان کامیون های 
وارداتی نیازی به پرداخت حقوق ورودی در ابتدای اظهار نداشته باشند و پرداخت حقوق ورودی و عوارض مربوطه به 

بعد از انجام تشریفات گمرکی و زمان صدور پروانه گمرکی موکول شود؛ 

از تاریخ ابالغ این بخشنامه ، نیازی به اخذ نامۀ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ترخیص کامیون ها نبوده  -٤
و ترخیص کامیون های اظهار شده با انجام تشریفات گمرکی ، اخذ مجوز قانونی استاندارد و کدرهگیری بانک عامل و 

رعایت مقررات موضوعه بالمانع می باشد ، لذا از مطالبه نامه سازمان مزبور برای کامیون های اظهاری خودداری شود؛ 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ٩٩٨٨١٤٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٨٧٧٢٠٢شماره:
١٤٠٠/٠٧/٠٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و پیگیری مصوبات ابالغی با ناظرین، مدیران کل و مدیران مستقل گمرکات اجرایی        
می باشد و الزم است مفاد این بخشنامه به تمامی متصدیان ذیربط ابالغ و مورد نظارت مستمر قرار گیرد. بدیهی است در پایان 
مهرماه سالجاری، هیچگونه عذری درخصوص عدم ترخیص کامیون های رسوبی در گمرکات اجرایی مسموع نبوده و وفق 

مقررات درخصوص مورد، گزارش الزم به مراجع ذیربط از جمله دادستانی محترم ارائه خواهد شد. 

 

 

رونوشت: 
جناب آقای دکتر عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور جهت استحضار   -

جناب آقای دکتر القاصی مهر، دادستان محترم عمومی و انقالب تهران جهت استحضار -
جناب آقای دکتر میراشرفی ، معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم قضایی دادستان تهران جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه جهت استحضار  -

معاونت محترم اقتصادی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی جهت استحضار  -
جناب آقای پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی  -

جناب آقای بمانا مدیر محترم نوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی و حمل و نقل جاده ای جهت مالحظه و دستور اقدامات الزم  -
پلیس محترم راهور ناجا جهت استحضار و صدور دستور مقتضی  -

رئیس محترم شرکت انبارهای عمومی گمرکات تهران و غرب تهران جهت مالحظه و دستور اقدام الزم  -
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 و صدور دستور مقتضی 
جناب آقای میرزایی قمی رییس محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست جهت مالحظه و صدور دستور اقدام مقتضی  -
جناب آقای علی پور سرپرست محترم دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد جهت مالحظه و صدور دستور  -

اقدام مقتضی 
جناب آقای کریمی دبیر محترم انجمن کامیون داران کشور جهت مالحظه و صدور دستور اقدام مقتضی -

جناب آقای محمدزاده ، مدیریت محترم شرکت سایپادیزل، جهت مالحظه  -
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جناب آقای جناب زاده، مدیریت محترم شرکت آریا دیزل، جهت مالحظه  -
جناب آقای حضرتی، مدیریت محترم شرکت توسعه صادرات ارگ پارس، جهت مالحظه  -

جناب آقای منصوری، مدیریت محترم شرکت داتیس فرادیزل آریا، جهت مالحظه  -
جناب آقای توسلی مهر، مدیریت محترم شرکت ایران خودرو دیزل، جهت مالحظه  -

مدیران کل محترم دفاتر واردات، تعرفه و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی و پیگیری موضوعات مرتبط و نظارت  -
مستمر بر حسن اجرای بخشنامه های صادره 

مدیرکل محترم گمرک زنجان جهت بررسی همه جانبۀ موضوع کامیون های دپو شده در آن گمرک و تهیه گزارش مبسوط و  -
فوری جهت ارائه به دادستان محترم عمومی و انقالب تهران  - با توجه به پیگیری موضوع توسط مرجع اشاره شده، ارسال 

گزارش تا روز شنبه هفتۀ آتی مورد تأکید است. 
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 کاالها در بنادر و گمرکات کشور) -
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 تعبلي ببسمٍ

 

آقاي بواًا، هدير هحترم ًَسازي تَسعِ ٍ برًاهِ ريسي ًاٍگاى عوَهي حول ٍ ًقل جادُ اي  جٌاب

 ٍزارت راُ ٍ شْرسازي

 ًام تجاري كاهيَى ّاي هستعول اعالمهَضَع: 

 
 بب سالم ي احترام؛ 

 00/44500ببزگشت بٍ وبمٍ شمبرٌ در حضًر مسئًلیه محترم دادستبوي استبن تُران ي  30/30/0033پیري جلسٍ مًرخ      

 03( سبل سبخت، مًضًع بىد )ث( مبدٌ 0َبی مستعمل سٍ )در خظًص تسریع در ترخیض کبمیًن 44/30/0033مًرخ 

ترخیض از گمرن براسبس تأیید ي  َب بب سببمٍَبی تجبری کبمیًن، فُرست وبمشًرَبی تًسعٍ کلبوًن احکبم دائمي بروبمٍ

ببشد( مطببك بب جديل ذیل جُت َبی ببزرسي کٍ بٍ پیًست ضمیمٍ ميببزرسي )يفك اعالم شرکتَبی گسارشبت فىي شرکت

 گردد.استحضبر ایفبد مي

 وًع مًتًر استبودارد آالیىدگي وبم تجبری محظًل ردیف

1 VOLVO FH 500 

 6یًري 

D13K500 

2 VOLVO FH 540 D13K540 

3 Renault T460 D11 

4 Renault T480 D13 

5 Renault T520 D13 

6 DAF XF 460 FT MX- 13 340 H1 

7 DAF XF 480 FT MX- 13 355 H2 

8 DAF XF 510 FT MX- 13 375 H1 

9 DAF XF 530 FT MX- 13 390 H2 
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 ريوًشت :

آلبی تًرن معبين محترم دادستبن در پیشگیری از يلًع جرم ي حمًق عبمٍ دادسرای عمًمي ي اومالة تُران جُت  جىبة

 استحضبر

آلبی پسىدیدٌ معبين محترم دادستبن در پیگیری پريودٌ َبی خبص دادسرای عمًمي ي اومالة تُران جُت  جىبة

 استحضبر

 اسالمي ایران جُت استحضبر مًُریآلبی اريومي معبين محترم امًر گمرن ج جىبة

آلبی مرودی سرپرست محترم دفتر ارزیببي کیفیت کبالَبی طبدراتي ي يارداتي سبزمبن ملي استبودارد ایران جُت  جىبة

 استحضبر
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