شرح فرآیند صدور بسته های پستی

انجام دهنده فعالیت

بازگشت به

عدم پذیرش محموله پستی

تحویل بسته به

امضاء و ممهور نمودن

نماینده پست

فرم اظهارنامه

و  )CP71توسط صاحب کاال

منطقه پستی

صاحب کاال

عدم پذیرش محموله پستی
ارزیابی کاال مطابق فرم

در صورت نیاز اخذ مجوزهای الزم از
آیا مورد تایید است؟

تکمیل اظهارنامه ( فرم های CN23 ، CN22

مراجعه صاحب کاال یا نماینده وی به

آیا بسته پستی مشمول ماده
 39آ.ا.ق.م.وص.و می شود؟

سازمان های همجوار ذیربط و یا استعالم
از آزمایشگاه مورد تایید گمرک

 CN23 ، CN22و  CP71و
انطباق آنها با ماده 39

احراز هویت صاحب بسته
پستی و اخذ تصویر مدارک
هویتی ایشان

آ.ا.ق.م.ص.و

عودت بسته به پست به دلیل ممنوعیت یا

ارجاع مجدد به کارشناس سرویس جهت

محدودیت تحویل آن به صاحب کاال

اظهارنظر و کارشناسی نهایی

نوزین بسته پستی در
حضور متصدی پست و

ارزیاب یا نایب گمرکی

درج وزن آن در فرم
 CN22و CN23

تحویل بسته ها و مرسوالت به بخش تجدید

صدور رسید پستی و ارائه آن به صاحب

ارزیابی صادرات

کاال

متصدی منطقه پستی

 در صورت نیاز استعالم نظریه آزمایشگاهدر خصوص ماهیت کاال
 -تنظیم صورتجلسه قاچاق

سرویس تجدید ارزیابی صادرات

 تشکیل پرونده قضایی قاچاق و ارجاع بهمرجع قضایی ذیربط
 -تحویل مواردمخدر مکشوفه به پلیس

آیا بسته پستی مشمول

خروج کاال طبق ضوابط قانونی

آیا نیاز به استعالم
کارشناسی دارد؟

در صورت نیاز نمونه برداری جهت تعیین ماهیت

ارزیابی فیزیکی بسته های انتخابی در

بازبینی کلیه بسته های پستی توسط

کاال و یا استعالم از سازمان های همجوار

دستگاه X-Ray

دستگاه X-Ray

مبارزه با مواد مخدر و تحویل سایر اموال

تطبیق اسناد (فرم های CN37
تسویه مرزی گمرک
مبدا

 )CN38و تایید آنها
 یارگیری توسط پست -الصاق پلمپ به کیسه بسته های

صدور مجوز بارگیری بسته های پستی
جهت حمل توسط پست

 الصاق پلمپ به کیسه های پستی -تکمیل و تایید فرم های ( CN37ارسال زمینی) و

واحد ترانزیت گمرک

( CN38ارسال هوایی) از طریق نماینده پست در گمرک

تایید اطالعات مندرج در فرم های  CN37و CN38

خروج بسته ها از مرز و اعالم وصول گمرک مرزی

سرویس ارزیابی غیابی

گمرک مرزی خروجی

