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 به نام خدا 

 

 

 

 

 مديران محترم شركتهاي كشتيراني، نمايندگي كشتيراني، خدمات بندري و ... عضو و غير عضو
 

 الزامات كانتينرهاي ايزوتانك لغوموضوع: 
 

 با سالم؛ 

شماره             نامه  به  مستند  پذیرفته  صورت  های  پیگیری  و  مذاکرات  پیرو  مورخ  2113/01/1002احتراما؛  /ص 

  مبنی بر تقاضای لغو  محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران ،خطاب به جناب آقای دکتر مقدسی ریاست    19/6/1401

واردات    18/2/1400مورخ    1751865/1400مفاد بخشنامه شماره   و دریاف دفتر  بازرسی  الزام  بر  ت گواهینامه  مبتنی 

)کانتینرهای   خالی  مخازن  موقت  ورود  برای  )مورخ  استاندارد  جاری  روز  نشست  پیرو  و  تانک(  با  24/8/1401ایزو   )

  1239332/1401ریاست محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران ، الزامات پیش گفته لغو و مراتب طی بخشنامه شماره 

  مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسالمی ایران به کلیه گمرکات اجرائی ابالغ گردید.  25/8/1401مورخ  

بدون  خواهشم اجرائی موضوع  فرایندهای  بروز هرگونه مشکل در  و در صورت  یادداشت  به  فوت  ند است مراتب  وقت 

 . انجمن منعکس گردد
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