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ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی

موضوع : اعتباربخشی به نمونه برداری ها برای تعیین ماهیت کاال تا شش ماه برای واحدهای تولیدی  

با سالم ؛ 
در اجرای جزء (٢) بند (ب) مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع 
نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢ مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اموراقتصادی و دارایی 
(تصویر پیوست ) و  به منظور بهبود فضای کسبوکار و در راستای تسهیل تجارت خارجی نظر بر اینکه گمرک جمهوری 
اسالمی ایران مکلف گردیده است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به اعتباربخشی به نمونه برداری ها برای تعیین 
ماهیت کاال تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کاالهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید، 

اعالم می دارد  :
 با توجه به مراتب فوق و پیرو بخشنامه شماره ١٨٦٠/٧٣/١٠٨/٨٧٩١٨/١٣٤١٢٠ مورخ ٨٧/٠٥/٢٢ معاون 
محترم وقت امور گمرکی گمرک ایران و بندهای مرتبط در بسته حمایتی گمرک ایران از تولید (سال ١٣٩٠) 
به شماره ١/٩٠/٤٢٢٦٦ مورخ ٩٠/٣/٢ تحت عنوان کاهش برخی عوامل ترخیص مواد اولیه واحدهای 
تولیدی، در  مواردی که برای کاالهای تولیدی به دفعات در مورد یک ماده خاص ( صرفاً مواد اولیه مربوط به 
خط تولید آن واحد تولیدی ) توسط آزمایشگاه، اظهار نظر بعمل آمده و صحت مندرجات اسناد پیوست 
اظهارنامه و اظهار کننده با توجه به تشخیص آزمایشگاه تایید شده باشد، با موافقت مدیر محترم آن گمرک، 
از ارسال مجدد کاال به آزمایشگاه ، خودداری و وفق سابقه اقدام نمایند. بدیهی است تسهیالت مذکور به 

هیچ وجه کاالی مشمول استاندارد اجباری را شامل نمی گردد. 
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده باالترین مقام اجرایی گمرکات اجرایی مربوطه و مسئولیت نظارت بر آن برعهدۀ 

ناظرین محترم حوزه های نظارت و دفتر واردات گمرک ایران می باشد.

 

 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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رونوشت: 
جناب آقای دکتر عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور جهت استحضار عطف به مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت            -

مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 
وزارت امور اقتصادی و دارایی.

جناب آقای دکتر میراشرفی ، معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار عطف به  -
مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت 

مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.
جناب آقای مهندس مفتح، قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی جهت استحضار . -

معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در اجرای بند ١ نامه شماره ۹٠٦٢٦ مورخ ٨/١٢/۹۹  -
آن معاونت و نیز نامه شماره ١٤۹٤۷۵ مورخ ۹۹/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی                         

جهت استحضار. 
جناب آقای دکتر عظیمی معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار، عطف به مصوبات چهل و هشتمین  -
نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و بهبود 

محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.
جناب آقای دکتر صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار . -

جناب آقای قبادی، معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار جهت استحضار . -
جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جهت استحضار و دستور اطالع رسانی به  -

واحدهای تولیدی .
جناب آقای دکتر گیالن پور، معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جهت استحضار . -

جناب آقای دکتر شانه ساز ، معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو جهت استحضار . -
جناب آقای دکتر باقری، معاون محترم پایش و سیاست های اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس جمهور جهت استحضار . -

جناب آقای دکتر تهرانی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار عطف به مصوبات چهل و هشتمین  -
نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و بهبود 

محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.
جناب آقای دکتر سرشار حسابرس کل محترم هیأت دوازدهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار عطف  -
به مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت 

مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.
بازرس کل محترم امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار و دستور اقدام الزم ، عطف به مصوبات چهل و هشتمین  -
نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و بهبود 

محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.
معاونین محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار و دستور اقدام الزم ، عطف به مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت      -

مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 
وزارت امور اقتصادی و دارایی.
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جناب آقای دکتر فیروزی رئیس محترم کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار جهت مالحظه ،عطف به مصوبات  -
چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات 

زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.
جناب آقای دهقان مدیرکل محترم حوزۀ ریاست کل جهت مالحظه عطف به مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود  -
محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و 

دارایی جهت مالحظه. 
مدیران کل محترم دفاتر واردات، صادرات، تعرفه و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی و اقدام الزم عطف به مصوبات چهل و  -
هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ مقتضی است دفتر واردات نسبت به تهیه و تنظیم و ارسال فرم به گمرکات اجرایی 

جهت ارائه گزارش دوره ای اقدام نماید. 
نمایندۀ محترم دیوان محاسبات کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه . -
نمایندۀ محترم سازمان بازرسی کل کشور مستقر در گمرک ایران جهت مالحظه . -

مدیرکل محترم دفتر بازرسی گمرک ایران جهت مالحظه عطف به مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب  -
و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

مدیرکل محترم دفتر حراست گمرک ایران جهت مالحظه عطف به مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط  -
کسب و کار ، موضوع نامه شمارۀ ٨٠/٣٠٦٢٢  مورخ ١٤٠٠/٣/١ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

زونکن موضوعی (رسوب کاال ). -


