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

علیرغم صدور بخشنامه های متعدد درخصوص طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه در مبادی ورودی،       
مبنی بر اطالع رسانی دقیق به مسافرین ورودی که قصد رجیستر نمودن گوشی های تلفن همراه خود را دارند، اخیراً مشاهده    

می شود تعداد زیادی از مسافرین علی الخصوص مسافرین ورودی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بدون 
اطالع از موضوع، وارد کشور می شوند و بدلیل عدم پاسخگویی گمرکات و سایر دفاتر ستادی ، به این حوزه معاونت مراجعه 

می نمایند و این درحالی است که بررسی های صورت پذیرفته صحت گفته های مسافرین را مبنی بر اینکه هیچگونه           
اطالع رسانی درخصوص نحوۀ اقدام صورت نگرفته است تأیید می نماید. در بازدیدهای میدانی و سرزده اینجانب هم، آنچه 
مشهود بوده، عدم توجه به موضوع توسط متصدیان ذیربط در شیفت مسافری و عدم تذکر و راهنمایی مسافرین ورودی 
خصوصاً در گمرک یاد شده (گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) ) می باشد که عالوه ایجاد تبعات بعدی ، نارضایتی مسافرین را 
در پی داشته است .  لذا مجدداً توجه به بخشنامه های صادره، تأکید گردیده و از تاریخ ابالغ این بخشنامه، چنانچه محرز شود به 
مسافری در بدو ورود به کشور، اطالع رسانی الزم منجمله شفاهی و یا حضوری صورت نپذیرفته است، زمانی برای حضور 
مسافرین مراجعه کننده ، در این حوزۀ معاونت در نظر گرفته خواهد شد و معاونت مسافری  و کلیه متصدیان و مسئولین شیفت 
مسافری گمرک مربوطه مکلفند در آن هنگام، در این حوزۀ معاونت حضور یافته و پاسخگوی مسافران جامانده از رجیستری 
گوشی باشند و چنانچه اثبات شود اطالع رسانی الزم به مسافرین صورت نپذیرفته است با متصدیان مربوطه وفق مقررات 
برخورد خواهد شد. بدیهی است کلیۀ همکاران محترم در ساعات شیفت کاری خود، موظف به اطالع رسانی مطلوب و 
محترمانه به تک تک مسافرین بوده و هیچ عذری در کوتاهی و قصور، مورد پذیرش نمی باشد. دستور فرمایید این بخشنامه در 
کلیه گمرکات مجری طرح رجیستری در تابلو اعالنات نصب و در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با اخذ امضاء ، به کلیۀ 

متصدیان و مسئولین سرویس مسافری ابالغ و نسخۀ ابالغ شده متضمن امضای پرسنل، برای اینجانب ارسال شود.   

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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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  -
معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در اجرای بند ۱ نامه شماره ۹۰۶۲۶ مورخ ۹۹/۸/۱۲  -

آن معاونت و نیز نامه شماره ۱۴۹۴۷۵ مورخ ۹۹/۱۰/۱ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی                         
جهت استحضار. 

جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار  -
جناب آقای احمدزاده ، معاون محترم اطالعات، امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر پرهام فر مدیرکل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت مالحظه  -
جناب آقای دکتر عظیمی معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار -

جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر باقری، معاون محترم پایش و سیاست های اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس جمهور جهت استحضار . -

جناب آقای دکتر تهرانی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر سرشار حسابرس کل محترم هیأت دوازدهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار  -

جناب آقای دکتر فیروزی رئیس محترم کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار جهت مالحظه  -
جناب آقای دهقان مدیرکل محترم حوزۀ ریاست کل جهت مالحظه  -

مدیران کل محترم دفاتر واردات، صادرات، تعرفه و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی  -
نمایندۀ محترم دیوان محاسبات کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه . -
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 (رجیستری).   -


