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کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
    با توجه به گزارشات واصله از برخی گمرکات اجرایی در خصوص عدم پذیرش محموله های صادراتی اشتعال زا و 
خطرناک (به ویژه فرآورده های نفتی) در گمرکات کشورهای مقابل که منجر به انباشت حجم باالیی از کاالهای خطرآفرین و 
آتش زا در گمرکات مرزی می گردد و به منظور پیشگیری از پیامدهای احتمالی نگهداری اینگونه کاالها در گمرکات مرزی 

در مقابل حوادث غیرمترقبه و آتشسوزی و انفجار، مراتب به شرح ذیل جهت اقدام اعالم می گردد:
مدیران محترم گمرکات اجرایی هر روزه آخرین وضعیت اینگونه کاالها را در گمرک زیرمجموعه خود رصد واقدامات  -١

الزم را انجام دهند.
٢-  در صورت انباشت محموله های فوق مراتب را بارعایت قید فوریت به مراجع تحویلگیرنده کاال جهت اتخاذ تمهیدات 
الزم (همچون استقرار نیرو و تجهیزات آتشنشانی و امکانات استاندارد، ایمنی و امنیتی) برای نگهداری اینگونه از کاالها 

در انبارها، محوطهها و سایر اماکن گمرکی با لحاظ  پیشبینیهای الزم اعالم گردد. 
به موازات اقدام بند٢، مراتب به مقامات و مسئولین مربوطه محلی و استانی اعم از استانداران، فرمانداران، مدیریتهای  -٣

بحران، مقام قضایی و ... منعکس و به طور مستمر موضوع را پیگیری نمایند. 
۴- موضوع به قید فوریت به صاحبان کاال اعالم گردد تا اقدامات الزم جهت تعیین تکلیف کامیون ها و در صورت لزوم تغییر 

مرز خروج با هماهنگی گمرکات مبدأ صورت پذیرد.
در صورت انباشت این قبیل کاالها در مرزهای خروجی و اعالم موضوع از سوی گمرک مرزی به سایر گمرکات،  -٥
گمرکات مبدأ صادرات به صادرکنندگان ذیربط اعالم نمایند با توجه به اینکه امکانات موجود در واحدهای تولید اقالم 
اشاره شده بسیار مناسب تر از امکانات موجود در گمرکات مرزی است، تا رفع مشکل، صادرات خود را به نحوی مدیریت 
نمایند تا از ازدحام کاالهای خطرآفزین و آتش زا در اماکن گمرکی جلوگیری گردد. ضمن اینکه گمرکات مبدأ صادرات 
(در صورت اعالم گمرکات مرزی) جهت ارسال محموله های مشابه بعدی، با هماهنگی گمرک مرزی مربوطه اقدام 

نمایند. 
مقتضی است گمرکات مرزی در صورت بروز این مشکل با انجام مالقاتهای مرزی فوق العاده و با استفاده از ظرفیت  -٦

مقامات استانی نسبت به رفع مشکل پذیرش توسط کشور مقابل اقدامات مربوطه را انجام دهند. 
ضمناً گمرکات داخلی نهایت همکاری و هماهنگی الزم را در این خصوص با گمرکات مرزی مبذول دارند. -۷

جهش توليد
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لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدهای ذیربط تابعه نیز ابالغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند. 
بدیهی است مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده باالترین مقام آن گمرک خواهد بود.

 

 


