
شماره سریال:           ١٢٤٨٨٢٥٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٣٤٨٨٦٦شماره:
١٤٠١/٠٩/١٤تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظرین ومدیران کل،مدیران  محترم گمرکات اجرائی سراسر کشور  
با سالم و احترام،

 پیرو بخشنامه  شماره ١٤٠١/٥٨٣٣١٢ مورخ ١٤٠١/٤/٩ ضمن ارسال تصویرمصوبه شماره ١٦٠٧١٦/ت٦٠٠٢٩  هـ مورخ ١٤٠١/٩/٢ هیات 
محتـرم دولت موضوع آئین نامه اجـرائی بند (ب)ماده( ١) قانون جهش تولید  دانش بنیان مصوب ١٤٠١ ، با توجه  بند( ١ )ماده  (٤)آئین نامه 
مذکور که گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف  به تعیین و راه اندازی گمرکات اجرائی تخصصی دانش بنیان گردیده است بر این اساس 

گمرکات اجرائی فرودگاه امام خمینی (ره) ، تهران ،غرب تهران ، البرز ،شهید رجائی بندر عباس ، بازرگان ، اصفهان ، شیراز ،مشهد و  تبریز  
بعنوان گمرکات اختصاصی دانش بنیان تعیین می گردند . 

ضمنا  نحوه اقدام در خصوص بند ٢-٤ آیئن نامه مذکور متعاقبا اعالم خواهد شد .
 

 

 

رونوشت به: 

-   جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار.

.- جناب آقای حسینی لر معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در سامانه جامع گمرکی.

- معاون  محترم علمی فناوری واقتصادی دانش بنیان رئیس جمهور جهت استحضار ضمنا خواهشمنداست دستور فرمایید  اقدات الزم  جهت هماهنگی در خصوص  نحوه 
اقدام بند ٢-٤ آیئن نامه صدر الذکر  با دفتر مقررات صادرات و واردات و صنایع ماشین آالت و تجهیزات تولیدوزارت  صنعت معدن تجارت  واین سازمان طی جلسه ای با 

محوریت آن معاونت محترم  برگزار  فرمایند 

- سرکارخانم باقری زمردی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهت آگاهی.

-جناب آقای هادوی، مدیرکل محترم دفتر صنایع ماشین آالت و تجهیزات تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهت آگاهی.

    - معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، احتراما در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦  مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت 
جهت استحضار. 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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