
شماره سریال:           ١٢٢٠٦٨٩٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٠٩١٤٧٢شماره:
١٤٠١/٠٨/٠١تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظر/مدیرکل/ مدیر محترم گمرک...

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه صادره به شماره ١٤٠١/٦٥٧٤٦٧ مورخ ١٤٠١/٥/١٢ موضوع  مفاد مصوبه کمیته فنی رجستری ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال وارز مبنی بر الزامات اصالح فرایند ثبت اطالعات در سامانه رجستری وهمچنین تسهیل در انجام تشریفات 
رجستری گوشی همراه مسافرین ورودی ، به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠١/١٢٤٤٩١ مورخ ١٤٠١/٧/١٩ دفتر فناوری 

اطالعات وامنیت فضای مجازی ارسال  واعالم میدارد ، 
باعنایت به پیاده سازی واجرای سرویس نحوه پرداخت حقوق ورودی گوشی های همراه مسافری ، از تاریخ ١٤٠١/٧/١٩ ، 

پرداخت هزینه ها صرفا از طریق کارت بانکی شخص مسافر وطی زمانبندی حداکثر یکماه پس از ورود قابل انجام میباشد .
ضمنا بلحاظ عدم امکان ادامه فرایند تشریفات ثبت اطالعات درسامانه رجستری پس از خروج مسافر از مبادی ورودی سالن 
های مسافری ( تحت هر عنوان )، فرآیند و نحوه ثبت اطالعات در مبادی ورودی با هماهنگی دستگاههای همجوار مستقر در 
مبادی ورودی  مجددا با نصب بنر و ... اطالع رسانی مناسب گردیده و  در سالن های مسافری در رویت مسافرین ورودی قرار 

گیرد. . ضمنا مسئولیت حسن اجرای بخشنامه باالترین مقام اجرایی گمرک مربوطه می باشد.  

 

 

رونوشت 
جناب آقای پرهام فر مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کاال وارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال وارز جهت استحضار 

جناب آقای آقا ویرذی مدیرکل محترم حوزه ریاست کل جهت استحضار 
جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامور گمرکی جهت استحضار 

جناب آقای حسینی لر معاون محترم برنامه ریزی وامور بین الملل جهت استحضار . 
جناب آقای محمدی سرپرست محترم دفتر حراست وامور انتظامی جهت استحضار 

جناب آقای خدر ویسی مدیر کل محترم دفتر بازرسی ومدیریت عملکرد جهت استحضار 
سرکار خانم باقری پور مدیر کل محترم دفتر فناوری وامنیت فضای مجازی جهت استحضار و اقدامات الزم  در راستای  اجرای مفاد بخش ختام نامه شماره ١٤٠١/٦١٠۳٦٤  مورخ ١٤٠١/٥/٤ 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين



شماره سریال:           ١٢١۵٧٤۵١ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٠٢٤٤٩١شماره:
١٤٠١/٠٧/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي وكيلی
مديركل محترم دفتر واردات

با سالم و احترام،
       عطف به نامه شماره ٠١/٢٠٢٠٢١/ص مورخ ١٤٠١/٠۶/١۳ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و با عنایت به بند ۶  
صورتجلسه ۸۸ کمیته فنی طرح رجیستری تلفن همراه در خصوص «رویه پرداخت عوارض گمرکی از طریق کارت بانکی 
مسافر و طی زمانبندی حداکثر تا یکماه پس از ورود»، با عنایت به پیادهسازی و اجرای سرویس مذکور از تاریخ ١٤٠١/٠٧/١٩ 
در سامانه اطالعاتی گمرک، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی کنترلهای سیستمی اعمال شده اقدام الزم صورت 

پذیرفته و در صورت تایید، مراتب به نحو مقتضی به گمرکات اجرایی اطالع رسانی شود. 

 

 

رونوشت:
 جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار.

 جناب آقای حسینی لر معاون محترم برنامه ریزی و اموربین الملل جهت استحضار.
 جناب آقای جلواتی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار.

 - جناب آقای دهقانی نیا مدیر کل محترم نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست جمهوری جهت استحضار.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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