
شماره سریال:           ١٠٩٦٥٥٣٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٧٣٧٧٨٤شماره:
١٤٠٠/١٢/١٦تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
        

 پیرو بند ٣ بخشنامه شماره ١٤٨/٩٧/٥٩٤٨٩٥ مورخ ١٣٩٧/٥/٢١ موضوع صادرات گرانول الستیک فرسوده توسط صادرکنندگان با ارایه 
پروانه بهره برداری، به پیوست تصویر نامه های شماره نامه شماره ٦٠/٢٩٤٦٦١ مورخ ١٤٠٠/١٢/٠٩ و ٦٠/٢٧٩٤٧٦ مورخ ١٤٠٠/١١/٢٠ و 
٦٠/٢٦٦٦٠٨ مورخ ١٤٠٠/١١/٠٦ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 
٦٠/٢٧٨٣٠٨ مورخ ١٤٠٠/١١/١٩ و ١٤٠٠/٢٥١٦٠٧ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢١ معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
ضمایم پیوست در خصوص صادرات گرانول حاصل از الستیک ضایعاتی تحت ردیف تعرفه های ٤٠٠٣٠٠٠٠ و ٤٠٠٤٠٠٠٠ صرفاً 
توسط ٧ شرکت فعال تولید کننده چمن مصنوعی (با مشخصات و کد اقتصادی منضم به نامه مذکور) پس از اخذ تاییدیه سیستمی آقای 
محمود حکمتیان در سامانه جامع امور گمرکی (نماینده معرفی شده آن وزارتخانه طی نامه شماره ٦٠/٢٩٤٦٦١ مورخ ١٤٠٠/١٢/٠٩ دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت) عیناً جهت اطالع و اقدام الزم طبق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه 
قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد. بدیهی است تأییدیه سیستمی نماینده معرفی شده به منزله بررسی و تأیید 

کلیه موارد مندرج در نامه های مذکور دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت خواهد بود.

 

 

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

٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
سرکار خانم باقری پور مدیر کل محترم دفتر فنآوری و امنیت فضای مجازی احتراماً دستور فرمایید نسبت به ایجاد دسترسی نامبرده به سامانه جامع امور گمرکی اقدام الزم را معمول  -

نمایند.
جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت بازگشت به نامه های صدراالشاره احتراماً جهت آگاهی. بدیهی است  -

تأییدیه سیستمی نماینده معرفی شده به منزله بررسی و تأیید کلیه موارد مندرج در نامه های مذکورآن دفتر خواهد بود.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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