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ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی  

با سالم،
       پیرو بند یک بخشنامه  شماره 98/1٣1989٧  مورخ 98/10/10 معاونت محترم فنی و امور گمرکی و  حسب مفاد بند ٥ 
صورتجلسه شماره 221٣98/م/99 مورخ 99/٣/19 ستاد تنظیم بازار از ابتدای سال 1٣99  صرفاً  کاالهای  (  ١- ذرت دامی 
٢- جو  ٣-کنجاله سویا ٤- دانه های روغنی(سویا، کلزا) ٥- روغن خام   (سویا،   پالم،   کلزا و  آفتابگردان)  
)کماکان مشمول  گروه یک کاالیی و  تخصیص ارز دولتی می باشد که  ارزش  آن کاالها نیز در زمان  صدور ثبت سفارش 

درکارگروه نظارت و تخصیص ارز  تعیین و در بانک اطالعات ارزش  tsc ثبت می گردد .(در زمان انجام تشریفات گمرکی و  
ترخیص کاالهای فوق الذکر، بررسی ومطابقت ارزش بر اساس شناسه های مندرج در بانک اطالعات ارزش از سوی گمرکات 
اجرایی الزامی ست )  و سایر کاالهای  موضوع بخشنامه پیش گفت شامل (١-گندم انسانی٢- شکرخام ٣- برنج سفید 
٤- برنج قهوه ای ٥- گوشت مرغ ٦- تخم مرغ خوراکی ) از ابتدای سال  1٣99 از گروه یک به دو کاالیی  
تغییر یافته و مشمول تخصیص ارز دولتی  و مصوبات گروه نظارت و تخصیص ارز  نمی باشد و به استناد مفاد 
بند ٥ صورتجلسه شماره 221٣98/م/99 مورخ 99/٣/19 ستاد تنظیم بازار ، گمرک می بایست  مطابق با  مواد 1٤ و 1٥ قانون 

امور گمرکی و آیین نامه مربوطه راسا نسبت به بررسی و تعیین ارزش کاالهای مذکور اقدام نماید . 
لذا  خواهشمند است به جهت صیانت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از  تضییع حقوق دولت دستور فرمایید  منبعد ارزش 
کاالهای مذکور(١-گندم انسانی٢- شکرخام ٣- برنج سفید ٤- برنج قهوه ای ٥- گوشت مرغ ٦- تخم مرغ 
خوراکی )  را به استناد مواد 1٤ و 1٥ قانون امور گمرکی و مواد 10 الی21 آیین نامه   اجرایی قانون مذکور  و شناسه های 
موجود در بانک اطالعات ارزش ، رسیدگی و همچنین کلیه اظهارنامه های ترخیص شده از ابتدای سال جاری (١٤٠٠) را 
مورد بازبینی قرار داده و در صورت وجود اختالف  با رعایت  تبصره ٥ ماده 1٤٤ و تبصره 2 ماده 1٤٦ ق . ا . گ و اخذ حق 
رسیدگی بصورت سپرده و درج  اطالعات در سامانه کمیسیونها و اخذ شناسه مربوطه جهت ارجاع  پرونده به کمیسیون های 

رسیدگی به اختالفات گمرکی  و تجدید نظر به این دفتر ارسال نمایند .  
 بدیهی است مسولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده باالترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود .

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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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 12/8/99 آن معاونت و نیز 
نامه شماره 1٤9٤٧٥ مورخ 1/10/99 معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار

 ٣- جناب آقای قهرودی مدیر کل محترم دفتر بازرسی جهت استحضار
 ٤- جناب آقای خسروی مدیر کل محترم حراست و امور انتظامی جهت استحضار


