
شماره سریال:           ١٠۷٠٩٩٩۷ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٤٨٩٨٦٦شماره:
١٤٠٠/١١/٠٢تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

بخشنامه هاي گمركات اجرائی

با سالم و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/۵٠٠/٦١٦٨۵ مورخ ١٤٠٠/١٠/٠۷ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با 
موضوع مستهلک نمودن اظهارنامه های صادراتی سیب درختی استفاده شده در ثبت سفارش واردات موز 
برای جلوگیری از استفاده مجدد ارسال می گردد، خواهشمند است با توجه به بخش اخیر نامه فوق االشاره دستور 
فرماییددر زمان صدور مجوز ترخیص واردات موز از عدم استفاده قبلی از پروانه های صادراتی و یا اظهارنامه سایر میوه ها برای 

واردات موز  با رعایت کامل مقررات  اطمینان حاصل نمایند.

 

 

رونوشت به:
- معاون محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، احتراما در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره 

٩١/١٤٩٤۷۵مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار؛

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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 جناب آقاي دکتر مقدسي 

 سرپرست محترم  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 جناب آقاي مفتح 

 قائم مقام محترم وزير در امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت 

مستهلک نمودن اظهارنامه هاي صادراتي سيب درختي استفاده شده درثبت سفارش واردات موز براي جلوگيري  موضوع:

 از استفاده مجدد

 

 سالم علیکم
وزیر  94/00/22مورخ  94242/090و  94242/090، 00/00/0322مورخ  94342/090ابالغیه های شماره  پیرو احتراماً       

مندرجات یادداشت فصل  4محترم وقت جهاد کشاورزی در خصوص واردات موز در قبال صادرات سیب درختی ) در اجرای بند
بدنبال اجرای  جلسه کارگروه تنظیم بازار و سومینهشتم کتاب مقررات صادرات و واردات ( و تصمیمات متخذه در یکصدوبیست و 

های ثبت سفارش واردات موز از وزارت صمت به وزارت ، بررسی و تایید درخواستماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی
 جهاد کشاورزی منتقل شده و ارزیابی درخواست های ثبت سفارش در سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد

 . انجام شودپس از فراهم شدن بسترهای الزم در سامانه جامع تجارت  بایستمی کشاورزی
که متاسفانه علیرغم گذشت مدت زمان  عملیاتی شدن تصمیمات فوق منوط به ایجاد فرآیندهای الزم در سامانه جامع تجارت

مورخ  40292/400/0400) ت صنعت، معدن و تجارتبه: معاونت طرح و برنامه وزارها و مکاتبات متعدد طوالنی و انجام پیگیری
مرکز توسعه  ،(30/2/0400مورخ  34322/400/0400) دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ،(92/2/0400

 مراجع مرتبط، راه اندازی فرآیندهای مورد نظر ( و دیگر02/2/0400 مورخ 30042/400/0400) تجارت الکترونیکی وزارت صمت
 ه است.اقدام بایسته ای صورت نگرفت وکنون عملیاتی نشده  تا

که بسترهای الزم در فرآیند ارزیابی پرونده های ثبت سفارش )در سامانه جامع تجارت وزارت صمت( فراهم نشده و امکان از آنجایی
های متعدد یک شرکت( وجود دارد ضروری است نسبت به مستهلک ده ها )درخواستاستفاده از اظهارنامه های تکراری در پرون

نمودن اظهارنامه های معرفی شده در هر پرونده توسط گمرکات اجرایی تاکید و توجه خاص صورت گیرد بطوریکه امکان استفاده 
 مجدد میسر نباشد.

ها و تمدید ثبت سفارش کلیه ثبت سفارشنیز  94/2/0400مورخ  39234/400/0400شماره  ابالغیه الزم بذکر است که پیرو
واردات موز در سامانه متمرکز مجوزهای خارجی وزارت جهاد کشاورزی، صرفا در ازای استفاده از ارز حاصل از صادرات سیب درجه 

درصورت تاييد د این بند استفاده از مفا ومندرجات ذیل یادداشت فصل هشتم مجازبوده  4یک و دو با امکان برخورداری از مفاد بند 

های ثبت سفارش و عالوه براین در بررسی درخواست باشد،مبنی بر صادرات سیب درجه یک و دو امکان پذیر می گمرک اجرايي

تاييديه مذکور براي واردات موز منوط به اطمينان گمرک در رعايت قسمت مربوطه در سامانه مجوزها، یادداشت می گردد که در 

شماره  هيابالغ )مطابق شرايط مندرج درمراتب  تيرعا هاي صحيح صادراتي سيب مي باشد کهدقيق واردات موز با اظهار نامه

 است.  يگمرک الزام سطتو (30/6/8055مورخ  23126/655/8055
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-قبال )در پرونده ی کهتعیین اعتبار اسناد بارگذاری شده، وضعیت اعتبار کوتاژها و تفکیک اظهارنامه های همچنین از آنجاییکه امکان

، باشدفراهم نمی جامع تجارت در سامانهاز کوتاژهای جدید  استفاده شده( واردات ها یا سنوات قبل برایهای ماهها و ثبت سفارش

دو « گمرک سطتو (30/6/8055مورخ  23126/655/8055 شماره هيابالغ )مطابق شرايط مندرج درمراتب  تيرعا»لذا اهمیت 

های صادراتی به منظور مستهلک نمودن اظهارنامه «درصورت تاييد گمرک اجرايي» قید:  چندان شده و مقید شدن صدور مجوز به
-اظهارنامه و استفاده مجدد از امکان بارگذاریسیب درختی استفاده شده در یک پرونده ثبت سفارش واردات موز جهت جلوگیری از 

بنابراین مجددا موارد زیر مورد درخواست این معاونت می باشد و اگر اقدامی در  باشد.ضروری میدر چند درخواست ثبت سفارش ها 
ها تاکید گردید، صورت نگیرد این معاونت نمی توانند پاسخگوی مشکالتی که احتماالً از این بابت ایجاد می اینخصوص که بار

 گردد، باشد:
وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت پیرو درخواست هایی که در متن نامه به آن اشاره شده است، در سامانه جامع  -

هارنامه های تکرایی برای یک پرونده ، از پذیرش مجدد اظهارنامه تجارت ترتیبی اتخاذ نماید که سامانه از پذیرش اظ
اظهارنامه های  ارزشو همچنین  نمایدخوداری و اظهار نامه های صادرات سایر میوه ها هایی که قبال استفاده شده است 

 تدر غیر اینصور برابر یا بیشتر از ارزش درخواست واردات موز باشد ودرخواست واردات موز  برایسیب درجه یک و دو 
 توسط سامانه برای اصالح رد شود.

گمرک ج.ا.ا در زمان صدور مجوز ترخیص واردات موز اطمینان حاصل نماید که اظهار نامه های تکراری و مجدد استفاده  -
 شده و یا اظهار نامه سایر میوه جات را برای واردات موز استفاده نشود.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 رونوشت به:

 جناب آقاي پيمان پاک معاون محترم وزير و رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران جهت استحضار   

 جناب آقاي نصيري مشاور محترم وزير و رييس سازمان حراست  جهت استحضار   

 جناب آقاي اشرف بازرس کل محترم امور جهاد کشاورزي و محيط زيست  سازمان بازرسي کل کشور جهت استحضار   

 جناب آقاي فريادرس مديرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني جهت استحضار و اقدام الزم   
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 جناب آقاي بصيري سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات جهت استحضار و اقدام الزم   
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