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ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی  

با سالم،
پیرو بخشنامه شماره 99/1472150 مورخ 99/11/28 موضوع تصمیمات اخذ شده  صرفا در خصوص کاالهای اساسی و 
ضروری شامل  (1- ذرت دامی 2- جو دامی ٣-کنجاله سویا 4- دانه های روغنی(سویا، کلزا) 5- روغن خام (سویا، پالم، کلزا 
و  آفتابگردان) به پیوست تصویر نامه های ٦79٦/م/ص مورخ 1400/8/1  و نامه سرپرست محترم معاون بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار  به شماره ٦0/185721 مورخ 1400/8/5 (شناسه 1024٣028) 

موضوع در پنجاه وهشتمین جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز مورخ 1400/7/27 طرح و حسب بند یک مصوبات  
کارگروه مزبور مقرر گردید ؛  

مطابق مفاد تبصره ٢ دستور دوم تصمیمات یکصد و چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابالغی طی 
نامه شماره ٦٠/٢١٤٧٠٨ مورخ  ١٣٩٩/٩/٥) مبنی بر «ثبت سفارش هایی که ویرایش قیمت آنها بعد از تاریخ  
٩٨/٥/٥ انجام می شود مشمول مقررات و تصمیمات کارگروه نظارت و تخصیص ارز در بررسی قیمت ها 
خواهند بود.» لذا  نحوه بررسی ارزش اظهاری ثبت سفارش های صادره از تاریخ ١٣٩٨/٥/٥  به بعد نیز بر 
اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین تمدید یا ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک ، مالک عمل 

گمرک ج.ا.ا قرار گیرد.» 
لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد با رعایت کامل سایر مقررات رسیدگی و اقدام الزم را معمول نمایند. بدیهی 

است مسولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده باالترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود 

 

 

رونوشت:
 1- جناب آقای ارونقی معاون محترم فنی و امور گمرکی جهت استحضار.

 2- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای بند 1 نامه شماره 90٦2٦ مورخ 12/08/99 آن معاونت و نیز نامه شماره 19475/91 مورخ 
01/10/99 معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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 ٣- جناب آقای بیک زاده سرپرست  محترم معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیرکارگروه تنظیم بازار جهت استحضار .
 4- جناب آقای دهقان مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار .

 5- جناب آقای قهرودی مدیر کل محترم دفتر بازرسی جهت استحضار .
 ٦- جناب آقای خسروی مدیر کل محترم حراست و امور انتظامی جهت استحضار .

 7- جناب آقای فریادرس مدیر کل محترم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جهت استحضار .
 8- جناب آقای صدری خواه مدیر کل محترم دفتر بازبینی و حسابرسی جهت استحضار


