
شماره سریال:           ١١۶٢٠٣٧٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٥٢٩٣٩٠شماره:
١٤٠١/٠٤/١٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرائی 
با سالم و احترام

با توجه به بند یک مصوبات جلسه مورخ ١٤٠١/٤/١ سازمان بازرسی کل کشور ، با موضوع لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های 
در جریان تشریفات گمرکی و بالتکلیف مانده کلیه گمرک های اجرایی کشور در سامانه جامع گمرکی  ، به پیوست تصویر 
نامه شماره ١٤٠١/٤٨٧٥٤١ مورخ ١٤٠١/٤/١١ دفتر آمار و پردازش اطالعات گمرکی منضم به فایل حاوی آمار اظهارنامه 
های در جریان واردات ، متضمن مشخصات کامل اظهارنامه های مربوطه طی سال ١٤٠٠ وسه ماهه نخست سال ١٤٠١ ارسال 
می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید به قید فوریت و حداکثر ظرف ١٠ روز کاری نسبت به تعیین تکلیف اظهارنامه 
های مربوطه به آن ستاد نظارت / گمرک اجرائی اقدام و نتیجه را صرفا درقالب فایل اکسل جهت انعکاس به مرجع مربوطه 

به این دفتر ارسال نمایند. ضمنا در صورت وجود هر گونه ابهام مراتب را از سرکار خانم عارفی کارشناس محترم این دفتر  
پیگیری نمایند. 

 

 

رونوشت: 
جناب آقای دکتر آذری سرپرست محترم بازرسی امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



بسمه تعالی

شماره سريال: ۱۱۵۶۲۶۶۶ «نامههاي صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

«ثبت سيستم اتوماسيون»

١٤٠١/٤٨٧٥٤١شماره:

١٤٠١/٠٤/١١تاریخ:

داردپیوست:
وزارت امور اقتصاد و دارائی

گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي وكيلی
مديركل محترم دفتر واردات

با سالم و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۳۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ به پیوست فایل حاوی آمار 
اظهارنامههای در جریان واردات (دارای تاریخ کوتاژ و فاقد تاریخ پروانه) بر اساس اطالعات موجود 
و کارشناسی نشده طی سال ۱۴۰۰ و سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱  (با عنایت به اطالعات ماخوذه 
از سامانه گزارش مدیریتی سازمان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷) جهت بهرهبرداری ارسال میگردد. 

/۱۱۵۳۰۷۴۱/و

 

 

رونوشت:
 ۱- معاون فني محترم دفتر آمار و پردازش اطالعات گمركي جهت اطالع.

 ۲- دبيرخانه دفتر آمار و پردازش اطالعات گمركي جهت سوابق.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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