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حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای پژمان فر (زیدعزه)
نایب رئیس اول محترم کمیسون اصل نود مجلس شورای اسالمی 

با سالم و احترام،

  بازگشت به نامه شماره ١٢٢٦٣٩١ مورخ ١٤٠٠/٨/٢٤ با موضوع واردات کامیون های کارکرده  و در اجرای مصوبات جلسۀ 
مورخ ١٤٠٠/٨/١٧ کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسالمی ، ضمن سپاس از آن مقام محترم به جهت 
بازدید از کامیون های رسوبی موجود در گمرک تهران و با تشکر از جناب آقای دکتر میرسلیم بدلیل مدیریت جلسۀ 

منعقده، به استحضارعالی می رساند: 

متعاقب بازدیدهای بعمل آمده از گمرکات مزبور و در اجرای تصمیمات متخذه در جلسات متشکله درخصوص  (١
رفع مشکالت موجود درگمرکات کشور ازجمله تعیین تکلیف کامیون های رسوبی واقالم سالمت محور، مراتب 
طی نامه های ١٤٠٠/٦٣٣٧٧٦ مورخ ١٤٠٠/٥/١٦ ؛ ١٤٠٠/٦٥٣١٧٢ مورخ ١٤٠٠/٥/١٩ ؛ ١٤٠٠/٦٥٩٨٨٧ مورخ 
١٤٠٠/٠٥/٢١؛ ١٤٠٠/٦٦٦٨٧٩ مورخ ١٤٠٠/٠٥/٢٣؛ ١٤٠٠/٦٧٥٩٢٦ مورخ ١٤٠٠/٥/٢٦؛ ١٤٠٠/٦٧٥٩٢٤ 
مورخ ١٤٠٠/٥/٢٦؛ ١٤٠٠/٧٢٨٣٣٤ مورخ ١٤٠٠/٠٦/٠٨؛ ١٤٠٠/٨٠٩١٧٦ مورخ ١٤٠٠/٦/٢٣؛ ١٤٠٠/٨١٥٢٩٤ 
مورخ ١٤٠٠/٦/٢٤؛ ١٤٠٠/٨١٥٧٤٩ مورخ ١٤٠٠/٦/٢٤ ؛ ١٤٠٠/٨٥١٧٩٩ مورخ ١٤٠٠/٦/٣١ ؛ ١٤٠٠/٨٦٢٠٣١ 
مورخ ١٤٠٠/٧/٣؛ ١٤٠٠/٨٦٩٥٦٧ مورخ ١٤٠٠/٧/٥؛ ١٤٠٠/٨٧٠١٧٦ مورخ ١٤٠٠/٧/٦ ؛ ١٤٠٠/٨٧٧٠٦٢ مورخ 
١٤٠٠/٧/٦؛ ١٤٠٠/٨٧٧٢٠٢ مورخ ١٤٠٠/٧/٦ ؛ ١٤٠٠/٨٩٤٩٢١ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٠؛ ١٤٠٠/٩٠٢٤٦٣ مورخ 
١٤٠٠/٧/١١؛ ١٤٠٠/٩١٥٨٧٩ مورخ ١٤٠٠/٧/١٥؛ ١٤٠٠/٩٢٠١٧٤ مورخ ١٤٠٠/٧/١٧؛ ١٤٠٠/٩٢١١١٠ مورخ 
١٤٠٠/٧/١٧ ؛ ١٤٠٠/٩٢٨١٢٤ مورخ ١٤٠٠/٧/١٨؛ ١٤٠٠/٩٥٩٥٣٩ مورخ ١٤٠٠/٧/٢٤؛ ١٤٠٠/٩٦٨٠٤٣ مورخ  
١٤٠٠/٧/٢٥ و ١٤٠٠/١٠٠٠٠٥٠ مورخ ١٤٠٠/٨/١ به گمرکات و سازمان های مربوطه ابالغ و براجرای مصوبات 

مرتبط تأکید گردید؛
گرچه ترخیص سایر کامیون های وارداتی از گمرکات مربوطه در حال انجام است اما بررسیهای صورت پذیرفته،  (٢
تعلل، قصور، تقصیر و تخلفات متعددی را، هم از سوی بعضی از دستگاه های ذیمدخل در این ارتباط و هم از 
سوی برخی از واردکنندگان این کامیون ها نشان می دهد که وفق دستور دادستانی محترم عمومی و انقالب 

تهران، موضوع توسط پلیس امنیت اقتصادی فاتب تحت رسیدگی می باشد؛ 
با توجه به اینکه وفق مصوبات جلسۀ ذکر شده، مقرر گردید گمرک ایران نسبت به ترخیص کامیون هایی که  (٣

مراحل ثبت سفارش آنها بصورت قانونی طی شده با دقت در مورد سایر شرایط که در مقررات از نظر         

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزدایيها
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محیط زیست و استاندارد و خدمات پس از فروش آمده است، اقدام عاجل انجام دهد و خودروهای فاقد         
ثبت سفارش را کالً مرجوع نماید، طبق بررسی های صورت پذیرفته مشخص گردید کامیون های اظهار شده به 
گمرک دارای ثبت سفارش بوده و تشریفات گمرکی این کامیون ها با رعایت کلیۀ مقررات در حال انجام است که 

پس از انجام تشریفات مربوطه، این کامیون ها از گمرکات ، ترخیص قطعی می گردند؛ 
طی نامۀ شمارۀ ١٤٠٠/١١٢٩٤١٣ مورخ ١٤٠٠/٨/٢٥ (تصویر پیوست)، مشخصات کلیۀ واردکنندگان کامیونهای  (٤
موجود در گمرکات استان تهران به پلیس امنیت اقتصادی فاتب اعالم گردید تا بررسی های الزم توسط آن 
مرجع درخصوص عدم اظهار برخی کامیون ها به گمرک صورت پذیرفته و نتیجه جهت اقدامات بعدی به گمرک 
اعالم گردد؛ باید توجه داشت اکثر کامیون هایی که به گمرکات تهران رسیده و دپو شده اند دارای ثبت سفارش 

اولیه می باشند که امکان ترانزیت آنها از گمرک بازرگان به گمرکات داخلی فراهم شده است؛
مجدداً به گمرک بازرگان به عنوان مرز ورودی کامیون ها تأکید گردید از ترانزیت و ادامه مسیر کامیونهای  (٥
وارداتی بدون ثبت سفارش خودداری و به صاحبان کاال اخطار دهد نسبت به مرجوع نمودن کامیون های فاقد 

ثبت سفارش اقدام نماید که نتیجه اقدامات صورت پذیرفته به استحضار خواهد رسید؛ 
بدینوسیله به کلیۀ گمرکات محل دپوی کامیون های وارداتی نیز اعالم گردید با توجه به اینکه موانع و مشکالت  (٦
مربوط به کامیون های وارداتی برطرف شده است ، برای کامیون هایی که مهلت ماندگاری آنها طبق مصوبات 
ابالغی به پایان رسیده لیکن صاحبان کاال و واردکنندگان هنوز نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
قطعی این کامیون ها اقدامی ننموده اند ضمن ابالغ اخطار نهایی وفق مقررات، اظهارنامه متروکه تنظیم و به 

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال و وفق مقررات اقدام گردد.    
 

 

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 دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه جهت استحضار  -
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جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم دادستان عمومی و انقالب تهران جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار  -

جناب آقای بمانا ، سازمان رهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی جهت مالحظه  -
جناب آقای قاسم خانی مدیر کل محترم گمرک تهران (شهریار) جهت آگاهی و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و اعالم نتیجه  -
به اینجانب، ضمناً ضمن ابالغ اخطار متروکه نمودن کامیون های مهلت منقضی وفق قانون به صاحبان کاال، در صورت عدم 
ترخیص کامیون در فرصت اعطایی وفق قانون (مهلت ۲۰ روزه) ، اظهارنامه متروکه تنظیم و به سازمان جمع آوری و فروش اموال 

تملیکی ارسال گردد  
سرکار خانم هامون نورد مدیرکل محترم غرب تهران جهت آگاهی  و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و اعالم نتیجه به اینجانب،  -
ضمناً ضمن ابالغ اخطار متروکه نمودن کامیون های مهلت منقضی وفق قانون به صاحبان کاال، در صورت عدم ترخیص کامیون در 
فرصت اعطایی وفق قانون (مهلت ۲۰ روزه)، اظهارنامه متروکه تنظیم و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال گردد  
مدیران کل محترم گمرکات : زنجان، ارومیه، جلفا، اردبیل ، اصفهان، قزوین، سهالن جهت آگاهی  و دستور پیگیری مصوبات  -
ابالغی و اعالم نتیجه به اینجانب، ضمناً ضمن ابالغ فوری اخطار متروکه نمودن کامیون های مهلت منقضی وفق قانون به صاحبان 

کاال، در صورت عدم ترخیص کامیون در فرصت اعطایی وفق قانون (مهلت ۲۰ روزه)، اظهارنامه متروکه تنظیم و به سازمان       
جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال گردد  

سرپرست محترم گمرک بازرگان، جهت آگاهی و ممانعت از ادامه مسیر یا ترانزیت کامیون های وارداتی بدون ثبت سفارش  -
مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک ایران  جهت آگاهی و دستور پیگیری مصوبات ابالغی و موارد اشاره شده در متن گزارش و  -
اعالم نتیجه به اینجانب ضمناً مراتب ذیل به کلیۀ گمرکات محل استقرار کامیون های وارداتی ابالغ گردد: ضمن ابالغ اخطار 
متروکه نمودن کامیون های مهلت منقضی وفق قانون به صاحبان کاال، درصورت عدم ترخیص کامیون در فرصت اعطایی وفق 

قانون (مهلت ۲۰ روزه)، اظهارنامه متروکه تنظیم و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال گردد  
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) -


