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« بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسرکشور »

با سالم و احترام،
       نظر به لزوم انعکاس آمار کشفیات رمز ارزها و ماینرهای قاچاق و ضبطی به مستشار محترم قضایی و قائم مقام معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خواهشمند است حداکثر ظرف یک هفته، ضمن ورود اطالعات کشفیات قاچاق 
کاالی مورد نظر در سامانه جامع قضایی، با درج اطالعات کامل در جدول ضمیمه به تفکیک کاالهای قاچاق و ضبطی مربوط 

به سال ١٤٠٠ تاکنون، مراتب را با قید فوریت اعالم نمایند. 
      ضمناً با توجه به برقراری ارتباط فیمابین سامانه جامع قضایی و سامانه پروندههای تعزیرات حکومتی و تبادل اطالعات 
پروندههای متشکله قاچاق کاال و ارز بهمنظور تسریع در امور، دستور فرمایید دقت الزم در ورود اطالعات روزانه کشفیات 
قاچاق کاال به طور صحیح و دقیق در سامانه مزبور معمول نمایند. بدیهی است مسؤولیت عدم ثبت به موقع کشفیات قاچاق 

(کاشف گمرک) در سامانه مزبور با باالترین مقام آن حوزه نظارت/ گمرک میباشد. 

  

رونوشت:
 - جناب آقای مسعودی فر- مستشار محترم قضایی و قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بازگشت به نامه شماره 14031/800/9000 مورخ 16/6/1401 و پیرو مذاکره 

حضوری با جناب آقای وحید دادرس (کارشناس محترم پیشگیری از جرائم سایبری آن معاونت)، ضمن ارسال یك برگ آمار پروندههای متشکله قاچاق کاشف گمرک مرتبط با رمز ارزها با کدتعرفه 
84۷190٢0 ماخوذه از سامانه جامع قضایی گمرک ایران و تقاضای استمهال، به محض وصول پاسخ آمار تکمیلی متعاقباً تقدیم خواهد شد. 

 - سرکار خانم زبیدی - معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.
 -جناب آقای بیات - سرپرست محترم دفتر آمار و پردازش اطالعات گمرکی ضمن ارسال تصویر نامه فوق االشاره، دستور فرمایید آمار و اطالعات واردات رمز ارزها و ماینرها از سال 1400 تاکنون را به 

منظور ارائه به مرجع پیگیر با قید فوریت به این مرکز منعکس نمایند.
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