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با سالم و احترام،
    به منظور اعمال نظارت دقیق وبه موقع در راستای قوانین و مقررات موضوعه و تحقق شعار سال مبنی بر «تولید ، 

پشتیبانی ها،  مانع زدایی ها» دستور فرمایید:
با عنایت به اینکه در سال جاری تنفیح قوانین، مقررات و بخشنامه های  مرتبط با حوزه امور گمرکی در دستور کار  -١

قرار دارد، دستور فرمائید چنانچه در خصوص هر یک از قوانین، مقررات مرتبط با وظایف وفرایندهای گمرکی و نیز  
بخشنامه های صادره از دفاتر ستادی، پیشنهادات ونظراتی وجود دارد که در راستای مانع زدایی و حمایت از تولید 
وتسهیل فرایند مستلزم اصالح ویا بازنگری می باشد، پیشنهادات مرتبط با قوانین و مقررات به دفتر حقوقی و موارد مرتبط 

با بخشنامه ها به دفتر ستادی صادر کننده بخشنامه اعالم تا در تنقیح بخشنامه ها مورد لحاظ قرار گیرد. 
به منظور تسریع در تعیین تکلیف پرونده های تخلفاتی و مظنون به قاچاق متشکله در گمرکات اجرایی به ویژه  -٢
پرونده های مرتبط با واحدهای تولیدی که تاکنون تعیین تکلیف نشده اند ، مقرر است حداکثر ظرف یک هفته با رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه اقدام الزم معمول و پرونده تعیین تکلیف شود . ضمناً چنانچه سابقاً پرونده ای در رابطه با 
تخلفات یا قاچاق واحدهای تولیدی در مراجع رسیدگی کننده (اعم از مراجع قضایی یا شعب تعزیرات حکومتی) مفتوح 
رسیدگی است با اعزام نماینده حقوقی به شعبه و پیگیری حضوری ، نسبت به تسریع در تعیین تکلیف پرونده پیگیری الزم 

معمول گردد.
فهرست کلیه پرونده های قاچاق ( کاشف گمرک ) که بیش از چهارماه در مراجع رسیدگی کننده ، مطرح  -٣
رسیدگی است و منجر به صدور رأی نگردیده ، به تفکیک پرونده های مطروحه در مراجع قضائی و سازمان تعزیرات 

حکومتی جهت انعکاس به مراجع ذیربط به مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته ، اعالم گردد .
در راستای تسریع در بررسی وتعیین تکلیف پرونده های مرتبط با شرکت های تولیدی، کلیه گمرکات اجرایی   -٤
همکاری کامل و الزم با دفتر بازبینی و حسابرسی در انجام وظایف محوله بویژه انجام عملیات بازبینی و حسابرسی پس از 

ترخیص براساس بخشنامه های شماره ١٦١٦٨١٨ مورخ ٩٧/١٢/٢٥ و ٥٠٠٠٨٠ مورخ ٩٩/٥/٥ معمول نمایند.
در راستای بررسی عملکرد بازبینی و آسیب شناسی عملکردی در واحدهای فنی، جلسات ماهیانه در گمرکات  -٥
اجرایی برگزار و عالوه بر بررسی کیفی و کمی عملکرد گمرک در این حوزه، آسیب های کشف شده به همراه 

پیشنهادات اجرایی جهت اقدامات بعدی به دفتر بازبینی و حسابرسی اعالم نمایند. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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در رابطه با پرونده های مطروحه در مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری چنانچه پرونده های مرتبط با واحدهای  -٦
تولیدی یا سایر اشخاص منتهی به صدور رای  قطعی و الزم اجرا از سوی دیوان عدالت یا سایر مراجع قضایی گردیده  برابر 

مقررات نسبت به اجرای احکام صادره اقدام و نتیجه به مرجع صادر کننده رأی قطعی اعالم گردد .
نظر به اهمیت رصد به موقع محموالت ترانزیتی و کارنه تیر و به منظور پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و جلوگیری  -٧
از تضییع حقوق مردم و دولت ضرورت دارد ضمن پیگیری به موقع اعالم وصول محموالت و تسویه بموقع پروانه ها و 
حامل های ترانزیتی، در صورتیکه حسب اعالم گمرکات مقصد، محموله های مورد نظر به گمرک مقصد واصل نگردیده 

سریعاً اقدام قانونی الزم معمول و نتیجه را به دفتر ترانزیت اعالم نمایند.

  


