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 جناب آقاي وکيلي 

 مديرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه   گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 گروه کاالئي دانه هاي روغني موضوع: 
 

 سالم عليکم

موضهو  نامهه شهماره     در خصوص فهرست دانهه اهار رنی ه     71/2/99مورخ  632622/99بازگشت به نامه شماره ،احتراماً       
صهرفاً کهد    به استحضار مه  رسهاند   ، زیراار رنی   به شرح جدنل  ضمن ارسال گرنه کاالی  دانه 2/2/99مورخ  7236/355/99

    .شمول مجوز ترخیص نزارت جهادکشانرزر است دک  د م جدنل زیر که ارز رسم  دریافت م  3تا  7اار  تعرفه ردیف
 گرنه کاالی   ع وان کد تعرفه ردیف

 7 دانه سویا تراریخته  76579575 7

 7 سایر دانه سویا  76579595 6

 7 دانه کلزا تراریخته 76537565 2

 7 سایر دانه کلزا  76537595 4

 7 دانه گلرنگ 76512595 3

 66 دانه کتان )بزرك(، حت  خردشده 76545555 2

 66 سایر کلزا تراریخته   76539575 1

 66 کلزا سایر  76539595 8

 66 دانه پ به تراریخته  76516975 9

 66 پ به دانه سایر 76516995 75

 66 دانه ک جد 76514595 77

 63 بادام زمی   )درنن یالف سخت(  76564755 76

 63 بادام زمی  ) بدنن یالف سخت ، حت  شكسته شده( 76564655 72

 63 (Copraکرده ) ک ده ن خشك کپرا )مغز نارگیل پوست 76525555 74

 63 کش دانه آفتابگردان برار رنین 76525575 73

 63 دانه آفتابگردان سایر 76525595 72

 61 ه استه میوه نخل ن مغز آن  76517555 71

 61 ه دانه رنین کرچك  76512555 78

 61 ه دانه خردل 76513555 79

 

 

 

 
 رننوشت به:

 ج اب آقار گیالنپور معانن محترم توسعه ص ایع تبدیل  ن کسب ن کاراار کشانرزر جهت استحضار   
جهت استحضار. خوااشم د است، جهت عدم برنز مشكل آن  2/2/99مورخ  7236/355/99ا ع ایت به نامه شماره ج اب آقار بصیرر مدیرکل محترم دفتر توسعه بازار ن زنجیره اا ب  

 دفتر از تهیه پیش نویس ن مكاتبات مرتبط با این دفتر اجت اب نماید. 
 ج اب آقار آذین معانن محترم امور مقررات ن استاندارداار ناردات جهت اطال    
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