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کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سالم و احترام
پیرو بخشنامه شماره ١٤٨٩٨٦٦ مورخ ١٤٠٠/١١/٢ و در اجرای بند (٤) از مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨ کتاب مقررات 
صادرات و واردات سال ١٤٠١ و همچنین مستند به ضوابط ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع نحوه واردات 
موز از محل صادرات سیب درختی، کشمش، پرتقال و کیوی و با عنایت به  استعالمات پی در پی گمرکات اجرایی کشور 
در خصوص موضوع مطروحه، مراتب مجدداً بمنظور رعایت کامل مصوبات و قوانین و مقررات جاری به شرح ذیل جهت 
آگاهی و اقدام الزم ارسال میگردد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مذکور برعهده باالترین مقام مسئول 

گمرک مربوطه خواهد بود. 
١-  بر اساس بند (١) نامه شماره ٧٥٥٧٠ مورخ ١٤٠٠/١١/٢٠ از ابتدای سال ١٤٠١ صدور ثبت سفارش و واردات موز صرفاً 
از محل پروانه های صادراتی سیب درختی، پرتقال و کیوی که از تاریخ آنها بیش از یکسال نگذشته باشد امکانپذیر است. 
بدیهی است استفاده از تسهیالت مندرج در بند ٤ مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨ کتاب و بند (١) نامه شماره ٣٥١٧٢ مورخ 
١٤٠١/٥/٥ وزارت جهاد کشاورزی، واردات موز منوط به صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی درجه یک و دو (با 
تأئید گمرک اجرایی صادر کننده پیرامون ثبت مراتب خروج کاالی صادراتی از مرز خروج و احصاء درجه ١ و ٢ سیب 
صادر شده در سامانه جامع امور گمرکی) یا یک کیلوگرم پرتقال با رعایت فاصله زمانی تاریخ پروانه صادراتی تا تاریخ 

ثبت سفارش می باشد 
٢- مستند به بند (٢) نامه شماره ٣٥١٧٢ مورخ ١٤٠١/٥/٥ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت 
سفارش و واردات موز از محل صادرات کشمش مجاز نبوده ضمن اینکه ثبت سفارش و واردات موز از محل صادرات 

کیوی با پرداخت حقوق ورودی کامل (بدون برخورداری از امتیاز بند ٤ مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨) مجاز می باشد.  
٣-.با عنایت به مفاد نامه شماره ٣٩٥٦٩ مورخ ١٤٠١/٥/٢٣ دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، تأمین ارز برای 
ثبت سفارش های صادره از ابتدای سال جاری از محل صادرات واردکنندگان موز یا از محل صادرات دیگران امکانپذیر 

می باشد
٤- نظر به تقاضای برخی از وارد کنندگان موز از محل پروانه های صادراتی سیب درختی و پرتقال با پرداخت حقوق 
ورودی کامل (بدون برخورداری از امتیاز بند ٤ مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨)، اعالم می دارد: مراتب طی نامه شماره 
٧٧١٩٣٧ مورخ ١٤٠١/٦/٢ از مرجع ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی استعالم شده است که به محض وصول پاسخ 

چگونگی اقدام به گمرکات اجرایی نیز ابالغ خواهد شد.   

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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27153/755/1051 

7/7/1051 
 

 ندارد

    

 جناب آقاي عسگري 

 معاون محترم امور گمرکي  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 ضوابط اجرايي گمرکي در تهاتر ميوه هاي گرمسيري موضوع:
 

 سالم علیکم
و  14/44/4144ممره    7557/544/4144ناممه   پیمرو  و  04/0/414ممره    111444/4144، بازگشت به نامه شمااه   احتراماً       

ممراه    47/1/4144مره   51764/ت11116نامه شااه   و فهرست شااه  یک ذیل تصریب 11/6/4144مره   01805/544/4144
 هساند: به استحضاه می زیر ها 

  کتممام مرممرهات امما هات و واه ات 8م ممدهتات ذیممل یا  اشممت فصممل  1مطممابب بمما ب ممد سممرای یممک    ه خصممر 
هئیمت   47/41/4144مره   51764/ت11116ذیل تصریب نامه شااه   4از فهرست شااه   01مرضرع ه یف )4144سای

( به ازای اا هات یک و نیم کیلر گرم سیب  هختی  هته یک و  و، یا یک کیلر گرم کشاش یا یک کیلمر  محترم وزیران
قابل تسری به کلیه کاالهای ب د  1لذا مفا  ب د  هاد اهزش است.  1رترای، حررق وهو ی یک کیلرگرم مرز معا ی گرم پ

مصمربه   1نبر   و ارفا  ه خصر  اقالم تصمری  شمد   ه ب مد     14/44/4144مره   7557/544/4144یک نامه شااه  
  ولت قابلیت اترایی  اه .

 بمت  امما ث  نیسمت  محل اا هات کشاش مجاز ثبت سفاهش و واه ات مرز از   ه خصر  سرای  وم شایان ذکر است که
م مدهتات   1برخره اهی از امتیاز ب مد  بدون  کامل  یوحررق وه  ه برابر اا هات کیری با پر اخت سفاهش و واه ات مرز
 است.مجاز کتام مررهات اا هات و واه ات  8ذیل یا  اشت فصل 

  ذکرالزم به  11/6/4144مره   01805/544/4144و با است ا  به ب د چهاهم نامه شااه   مذکرهب د سرم نامه  خصر  ه 
اا هات سیب  هختی  هته یک و  و ) با تائید تها  کشاوهزی( مجاز بر   و  ه برابر پروانه  "ارفااست که ترخیص مرز 

 باشد. نایرز م و ترخیص ثبت سفاهش اخذ برای ( مجرزی 0سیب  هختی ) هته  سایر انراع اا هات

 گر  .مراتب تهت استحضاه و ابالغ به گارکات اترایی اهسای می 
 

 
 

 
 
 

 هونرشت به:
 ت ام آقای کاظای ی قائم مرام محترم وزیر  ه  قراهگا  ام یت غذایی تهت استحضاه   
 سرکاه خانم باقری زمر ی مدیرکل محترم  فتر مررهات ، اا هات و  واه ات سازمان ترسعه تجاهت ایران تهت اطالع و اقدام الزم   
 تهت اطالع و اقدام الزم ت ام آقای سلطانی ساهی نصیرلر مدیرکل محترم  فتر ترسعه اا هات   
 ت ام آقای فریا هس مدیرکل محترم  فتر مررهات و استانداه های بازهگانی تهت اطالع و اقدام الزم   

 



 

  

 

93593/595/1051 

39/5/1051 
 

 ندارد

    

 جناب آقاي وکيلي 

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

 تامين ارز براي ثبت سفارش تهاتر کاالهاي کشاورزي از محل صادرات خود و يا از محل صادرات ديگران   موضوع:

 

 سالم علیکم
موضوع رفع موانع بوجود آمده در گمرکات  26/5/2042مورخ  862186/2042بازگشت به نامه شماره ، احتراماً       

به  رساندبه استحضار می (برای آقای حسین محمودی اردلی) پرویزخان، خسروی و شهید باهنر بندرعباساجرایی 

 نی وزارت متبوع، ثبت سفارشمعاونت توسعه بازرگا 14/22/2044مورخ  55554/544/2044استناد نامه شماره 

( 46462444( و موز )46422044و  46422144، 46422244(، نارگیل )46405414واردات انبه)با کد تعرفع 

( و کیوی 46452444(، پرتقال )4646244مه های صادراتی پروانه شده سیب درختی )صرفا ار محل اظهارنا

های تامین ارز برای ثبت سفارش بوده وپذیر ( که از تاریخ آنها بیش از یکسال نگذشته باشد امکان46245444)

ل در امور خواهشمند است بمنظور تسهیلذا  باشد.می فوق از محل صادرات خود ویا از محل صادرات دیگران 

موارد به نحو شایسته  به کلیه گمرکات  دستور فرمائید  متقاضیان و رفع موانع بوجود آمده در برخی گمرکات اجرایی،

 اجرایی اعالم گردد.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي دکتر عسکرزاده معاون محترم توسعه بازرگاني جهت استحضار   
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جناب آقای دکتر عسگرزاده 
معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

با سالم و احترام،
بازگشت به رونوشت نامه شماره 7٥٥70 مورخ 1400/11/20 درخصوص تهاتر کاالهای کشاورزی با واردات میوه های 

گرمسیری شامل انبه، نارگیل و موز به استحضار می رساند: 
از آنجایی که بموجب بند (1) نامه مذکور مراتب صدور ثبت سفارش موز از محل صادرات سیب، پرتقال و کیوی به سازمان 
توسعه تجارت اعالم و از سوی دیگر بموجب ردیف ٣٩ از فهرست شماره (1) ذیل تصویبنامه شماره 2244٦/ت٥٩7٦1 مورخ 
1401/2/17 هیأت محترم وزیران تحت عنوان اصالح بند (4) مندرجات ذیل یادداشت های فصل ٨ کتاب مقررات صادرات و 
واردات سال 1401، اعمال بند یاد شده صرفا با رعایت شرایط اعالمی در قبال صادرات سیب، پرتقال و کشمش ابالغ شده است 

بنابراین خوهشمند است دستور فرمائید نسبت به موارد ذیل بررسی و صراحتاً اعالم نمایند 
1- آیا مفاد بند یک نامه فوق الذکر به منزله امکان ترخیص کاال بر اساس بند (4) مندرجات ذیل یادداشت های فصل ٨         

می باشد یا خیر؟ 
2- آیا واردات موز از محل صادرات کشمش و کیوی مورد پذیرش بوده و در صورت پذیرش مورد، ترخیص با مأخذ 20 

درصد مد نظر می باشد و یا با مأخذ ٥ درصد؟ 
٣- در صورت صدور ثبت سفارش واردات موز بابت اظهارنامه های صادراتی سیب درختی غیر از درجه 1 و 2، آیا اساساً 

ترخیص مجاز بوده و در صورت مجاز بودن با مأخذ 20 درصد مورد پذیرش بوده و یا با مأخذ ٥درصد؟

 

 

رونوشت:
 1- سرکار خانم باقری زمردی سرپرست محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت پیرو نامه صدرالذکر جهت آگاهی و اعالم نظر در 

خصوص نحوه اقدام در گمرکات اجرایی برای واردات موز به کشور. ضمناً با توجه به اینکه موضوع مطروحه مربوط به بند ٥ مندرجات فصل ٨ کتاب 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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مقررات بوده و از سوی دیگر درخصوص حذف یا ادغام بند 4 از فصل یاد شده نیز اظهار نظر نشده است بنابراین دستور فرمائید نسبت به عنوان مندرج 
در ردیف ٣٩ فهرست شماره 1 ذیل تصویبنامه شماره 2244٦/ت٥٩7٦1 مورخ 17/2/1401 هیأت محترم وزیران بررسی، عنداللزوم اقدام مقتضی معمول 

و نتیجه را نیز به این حوزه معاونت منعکس نمایند.
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