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ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

با سالم ،
در راستای اجرای بند (الف) تصمیمات جلسه یکصدو هفتادو هشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ٩٩/٨/١١ موضوع 
ترخیص فوری کاالهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک که به تایید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 
رسیده است و بمنظور اجرای صحیح بند ١ بخشنامه شماره ٩٩/٩٧٨۵۵٤  مورخ ٩٩/٨/١٨ و نظر به اینکه اجازه ترخیص کلیه 
کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی که تا تاریخ دهم آبان ١٣٩٩ دارای قبض انبار می باشند بر اساس 
اولویت های اعالمی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( موضوع فهرست ١ ) بدون الزام به ارائه کد رهگیری به گمرک ایران 

داده شده است ، مقتضی است جهت انجام این امور دستور فرمایید به شرح بندهای ذیل اقدام فرمایند:
صاحب کاال طی کامنت سیستمی در اظهارنامه تنظیمی به گمرک ، استفاده از تسهیالت یاد شده را خواستار و  -١

پذیرش مسئولیت موضوع مفاد تبصره ٣ بند ١ از بخشنامه صدراالشاره را متعهد گردد.
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی با تفویض مسئولیت به نمایندگان معرفی شده ، نسبت به غیر فعال  -٢

نمودن اعتبار سنجی ثبت سفارش (لغو قفل ثبت سفارش ) در مرحله درب خروج اقدام نمایند.
با توجه به اینکه پس از اقدام بند فوق ، کلیه داده های ثبت سفارش و اظهارنامه کماکان در مرحله درب خروج قابل   -٣

رویت می باشد، دقت و اقدام الزم در رسیدگی در این مرحله معمول گردد.
مسئولین فناوری اطالعات و ارتباطات گمرکات اجرایی مکلفند روزانه نسبت به استخراج و ارسال اطالعات  -٤
کاالهای ترخیص شده از این محل را به تفکیک حاالت مختلف تامین ارز در ثبت سفارش (ارز صادراتی، ارز 

متقاضی و یا ارز تأمین شده از سوی بانک مرکزی) را به دفتر واردات ارسال دارند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و ضمائم مربوطه بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر 

حسن اجرای آن بر عهده ناظرین محترم حوزه های نظارت و مدیران کل مستقل استانها خواهد بود.

                علی بعیدی                                                                           مهرداد جمال ارونقی
 معاون برنامه ریزی و امور بین الملل                                                معاون فنی و  امور گمرکی 

جهش توليد
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رونوشت: -
رییس کل محترم گمرک ایران جهت استحضار  -

مدیران کل محترم دفاتر ستادی حوزه معاونت های برنامه ریزی و امور بین الملل و فنی و امور گمرکی جهت اطالع و اقدام الزم  -
مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک ایران جهت آگاهی  -

مدیرکل محترم حراست و امور انتظامی جهت آگاهی  -
سابقه  -


