
 ١٠٣٢٠٨/٩٩ :شماره بسمه تعالی 

 ٠٩/٠٢/١٣٩٩:تاریخ 

 دارد :پیوست

 جهش توليد »اتوماسیون سیستم ثبت«

 وزارت امور اقتصاد و دارائی

 گمرک جمهوری اسالمی ایران

 ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی  کشور

 سالم، با

 هفتاد تصمیمات ١٢ بند اجرای در و گمرکی امور و فنی محترم معاونت ١٠/١٠/٩٨ مورخ ١٣١٩٨٩٧/٩٨ شماره بخشنامه پیرو       

پیوست تصویر نامه شماره  به ،  ٥/١٢/٩٨ مورخ ٣٢٢٣٩٧/٦٠ شماره نامه طی ابالغی بازار تنظیم ستاد جلسه نهمین و

کارگروه معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیر  ٢٧/١٢/٩٨مورخ  ٣٣٩٠٩٥/٦٠

قلم کاالهای اساسی و ضروری اظهاری به  ١١برگ فهرست ارزش های میانگین ساده   ١٧تنظیم بازار و 

 سویا کنجاله-٤ دامی جو -٣ دامی ذرت -٢ انسانی گندم-١) ٢٤/٩/٩٨ مورخ ٢٥٥٧٣٠/٦٠ شماره صورتجلسه موضوع گمرک

 برنج -٩ خوراکی سفید   برنج -٨ شکرخام -٧( آفتابگردان  و کلزا پالم، سویا،) خام روغن -٦( کلزا سویا،)روغنی های دانه -٥

) مقطع  ٥/٥/٩٨لغایت  ١٦/٥/٩٧ثبت سفارش شده در فاصله زمانی ( خوراکی مرغ تخم -١١ مرغ گوشت -١٠ ای قهوه

 ، ارسال بازار تنظیم ستاد نهم و هفتاد جلسه در مصوب زمانی تایید ثبت سفارش ها توسط وزارت جهاد کشاورزی (

) صرفا با ثبت سفارش صادره از  مربوطه شده ترخیص های اظهارنامه کلیه به قید فوریت فرمایید دستور است خواهشمند

 پذیرش مورد را باشد اعالمی قیمتهای سقف در اظهاری های ارزش چنانچه و بازبینی را ( ٥/٥/٩٨لغایت  ١٦/٥/٩٧تاریخ 

 به و تکمیل ارزش بیشبود بررسی لحاظ به را پیوست ساده میانگین های ارزش از باالتر ارزش با های اظهارنامه پرونده و داده قرار

   نمایند ارسال دفتر این

 ، مذکور سفارشات ثبت ارزهای تبدیل نرخ  مالک بازار تنظیم ستاد جلسه نهمین و هفتاد مصوبات ١٢-٣ بند به عنایت با ضمنا

 . میباشد نرخ ارز تاریخ صدور ثبت سفارش

  بود خواهد گمرک آن اجرایی مقام باالترین عهده بر دستورالعمل این مفاد اجرای حسن مسولیت است بدیهی
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 ٧٤٩١٧٥٨:           سریال شماره ».است اعتبار فاقد برجسته مهر بدون صادره های نامه« 


