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با سالم 

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۸۲۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ گمرک جمهوری اسالمی ایران با عنوان مقام عالی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با ضمایم مربوطه و با توجه به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف 
کلیۀ ایستایی های موجود در فرآیند رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی و انجام فرآیند مذکور 
بصورت غیرحضوری، مراتب ذیل جهت اجرای فوری در گمرکات مجری طرح رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین 
ورودی ابالغ و اعالم می دارد به موجب مفاد صورتجلسات مربوطه، صرفاً باید احراز هویت شخص مسافر و گوشی تلفن 
همراه وی در مبادی ورودی توسط گمرک در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و کلیۀ کنترل های الزم بعدی در راستای 
رجیستر نمودن گوشی از جمله کنترل گذرنامه از طریق سرویس ناجا و وجود سیم کارت بنام مسافر ورودی، به صورت 

کامالً «غیرحضوری» و ظرف مهلت «یک ماه» از تاریخ ورود مسافر، در سامانۀ مربوطه انجام می پذیرد. 
باید توجه داشت هیچ فرآیند اضافی از جمله تکمیل فرم، پرداخت حقوق ورودی یا سایر فرآیندها نباید در گمرکات 
مبادی ورودی وجود داشته باشد و درصورت مشاهدۀ ایجاد هرگونه ایستایی در این زمینه ، وفق مقررات رفتار خواهد شد.

شایان ذکر است گمرک جمهوری اسالمی ایران به زودی نسبت به ارائه برخط سرویس مسافری بر روی اینترنت نیز اقدام 
خواهد نمود تا مسافرین ورودی بتوانند پیش از ورود یا هنگام ورود به کشور، نسبت به ورود اطالعات و IMEI گوشی 

تلفن همراه خود، به شرط کنترل اولیه توسط گمرک، اقدام نمایند و مراتب به طریق مقتضی اطالع رسانی خواهد شد.
همچنین ارزش کلیۀ مدل های گوشی تلفن همراه در سامانه، جهت ادامه فرآیند رجیستری تعریف و اعمال گردیده است 
که مسافرین ورودی می توانند درهنگام رجیستر نمودن گوشی تلفن همراه خود، با مراجعه به سامانه ، اطالعات الزم در 

این خصوص را مورد استفاده قرار دهند. 
این بخشنامه از تاریخ ابالغ ، الزم االجراء بوده و مسئولیت حسن اجرای آن برعهدۀ باالترین مقام اجرایی گمرکات مجری 

طرح رجیستری بوده و مسئولین نظارت براجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات خواهد بود.
 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت :
رییس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار  -

جناب آقای پالیزدار، دبیر محترم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری جهت استحضار  -

معاون محترم اطالعات، امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد وزارت اطالعات جهت استحضار  -

معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار -

جناب آقای فالح جوشقانی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت استحضار -

جناب آقای مویدی، رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار -

جناب آقای عمرانی، نماینده محترم تام االختیار قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار  -

جناب آقای بخشی رییس محترم مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگشت به نامه های  -

١٤/٩١١٤٨ مورخ ١٤٠٠/۶/٢١ و ١٤/٨٥٤١٤ مورخ ١٤٠٠/۶/١٠  جهت استحضار 
جناب آقای سبحانیان سرپرست محترم معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارای بازگشت به نامه شمارۀ ٨٠/٩٠٧٠٧ مورخ ٢١/۶/١٤٠٠  -

جهت استحضار 
جناب آقای دکتر اسماعیلی مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار  -

معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران جهت استحضار و صدور دستور مقتضی  -

مدیرکل محترم دفتر حراست گمرک ایران به پیوست صورتجلسات، جهت مالحظه  -
مدیرکل محترم دفتر حراست و امور انتظامی جهت مالحظه  -

مدیران کل محترم دفاتر واردات و ارزش جهت آگاهی و اقدام الزم -

زونکن رجیستری   -


