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جناب آقاي فالح خوشدل نیاكوئی
مدیر كل محترم گمرك بندر امام خمینی (ره)

با سالم ،
 با توجه به وجود مقادیر زیادی کاالی اساسی در بنادر و گمرکات کشور،  بررسی های بعمل آمده و آمار 

واصله حاکی است: 
٣.٤٣٧.٨٧٠ تن کاالی اساسی شامل: ٦٢.٩٥١ تن گندم؛ ١.٧٦٧.٢٤٨ تن ذرت؛ ٢٧٦.١٥٦ تن جو؛ ٦٦٨.٢٠٤ تن سویا؛ 
١٣.٦٢٢ تن برنج؛ ١٦٦.٤٤٧ تن شکر؛ ١٨٠.٧١٦ تن روغن خام و ٣٠٢.٥٢٦ تن دانه های روغنی مجموعاً به میزان 
٣.٤٣٧.٨٧٠ تن کاالی اساسی که اکثراً مشمول دریافت ارز ٤٢٠٠٠ ریالی می باشند، در بندر امام خمینی (ره) تخلیه 
شده است. همچنین ١٠ فروند کشتی حاوی ٢٥٧.٤٠٤ تن دانه های روغنی، ذرت، سویا، گندم و روغن خام درکنار اسکله 

موجود بوده و ١٢ فروند کشتی حاوی ٧١٨.٤٧٩ تن سویا، ذرت، گندم، جو و دانه های روغنی منتظر در لنگرگاه        
می باشند. 

مقتضی است دستور فرمایید: 

ظرف مهلت ٣ روز یعنی تا تاریخ۱٤٠٠/٣/٣ با مراجعه به سازمان بنادر و دریانوردی بندر فوق ، نسبت به  (۱
احصاء دقیق مشخصات صاحبان کاالهای اساسی که اقالم مربوطه در بندر مزبور تخلیه شده است اقدام و 
لیست مربوطه به تفکیک نوع کاال و نام صاحب کاال و مشخصات مربوطه جمع بندی و  نسخه ای از آن به این 

حوزۀ معاونت ارسال شود؛ 
از تاریخ ۱٤٠٠/٣/٣ لغایت ۱٤٠٠/٣/۵ نسبت به اخذ شمارۀ ثبت سفارش کاالهای اساسی تخلیه شده در بندر  (۲
مذکور از صاحبان کاال اقدام و نسخه ای از آن تحویل این حوزۀ معاونت جهت ارائه به ستاد تنظیم بازار و 

سایر مراجع مربوطه شود؛ 
با توجه به اینکه وفق بند (٣) تصمیمات جلسۀ ۲۱۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱٤٠٠/۱/٣۱ و  (٣
کارگروه مربوطه، درخصوص « رفع مشکل رسوب کاالهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بویژه بندر امام 
خمینی (ره)» که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران رسیده است، مقرر گردیده "گمرک 
جمهوری اسالمی ایران طی فراخوان، به همه متقاضیانی که تمایل دارند از رویۀ اعتباری استفاده کنند، اعالم 
نماید تا درخواست خود را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارائه نمایند و آن بانک نیز به فوریت، ظرف 
سه روز کاری از زمان اعالم، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام نماید." روز ۱٤٠٠/٣/٨ طی نامۀ کتبی و 
رسمی به کلیۀ صاحبان کاالهای اساسی با رونوشت به این حوزۀ معاونت، مفاد مصوبه فوق ابالغ و صرفاً تا 

تاریخ ۱٤٠٠/٣/۱٣ فرصت داده شود نتیجه مراجعه به بانک مرکزی را به آن گمرک اعالم نمایند؛ 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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مستند به مفاد بند (٤) تصمیمات جلسۀ ۲۱۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱٤٠٠/۱/٣۱ و کارگروه  (٤
مربوطه که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران رسیده است و مفاد بند (٧) دستور دوم تصمیمات 
یکصدوسی و هشتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار، ابالغی طی نامۀ شمارۀ ۶٠/۶٤۶۲۲ مورخ ۱٤٠٠/۲/۲۹ ، با 
توجه به افزایش موجودی کاالهای اساسی در بنادر کشور، گمرک جمهوری اسالمی ایران مجاز گردیده است 
نسبت به ترخیص ۹٠ درصدی کاالهای اساسی با درخواست و اخذ تعهد از صاحب کاال (واردکننده) و نیز 
مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای کاالهای ذرت، کنجاله سویا، جو و دانه های روغنی (با عرضه در سامانه 
بازارگاه) و برای کاالهای روغن و گندم (با مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران) اقدام نماید، در ابالغیۀ روز 
۱٤٠٠/٣/٨ ارسالی، به موضوع فوق نیز اشاره گردد و خاطرنشان شود " ترخیص قطعی کل کاال منوط به اخذ و 

ارائه اعالمیۀ تأمین ارز یا کد رهگیری بانک خواهد بود." 
در نامۀ ارسالی متضمن موارد فوق تصریح گردد با توجه به تسهیالت و مصوبات ابالغی الزم است صاحبان  (۵
کاالهای اساسی بقید فوریت نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص کاالهای خود در اسرع وقت اقدام نموده و در 
صورت داشتن معاذیر موجه ، مراتب را بصورت مکتوب به آن گمرک یا گمرک ایران اعالم نمایند. بدیهی است 

در صورت عدم اقدام توسط صاحبان کاال در مهلت اعالمی، وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
مفاد بند (٧) دستور دوم تصمیمات یکصدوسی و هشتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار، ابالغی طی نامۀ  (۶
شمارۀ ۶٠/۶٤۶۲۲ مورخ ۱٤٠٠/۲/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ترخیص ۹٠% کاالهای اساسی 
بدون کدرهگیری بانک، از تاریخ ابالغ این بخشنامه (۱٤٠٠/٣/۱) الزم االجراء بوده و شایسته است ضمن 
اطالع رسانی فوری اقدام الزم در این خصوص صورت پذیرد و نتیجه اقدامات صورت پذیرفته بصورت روزانه 

به اینجانب منعکس گردد. 

مسئولیت حسن اجرای این ابالغیه برعهدۀ جنابعالی بعنوان مدیرکل گمرک مزبور می باشد و با توجه به مهلت های 
ابالغی ، مقتضی است نسبت به انعکاس مشکالت و ایستایی های احتمالی در این خصوص به اینجانب اقدام گردد. 
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رونوشت : 
جناب آقای دکتر عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور جهت استحضار و در صورت صالحدید صدور دستور مقتضی.  -

جناب آقای دکتر میراشرفی ، معاون محترم وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار . -
معاونت محترم حوزۀ اقتصادی سازمان اطالعات سپاه جهت استحضار موضوع بررسی های صورت پذیرفته در جلسات مربوطه.  -

جناب آقای مهندس مفتح، قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی جهت استحضار و صدور دستور مقتضی . -
جناب آقای پناهی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.  -

جناب آقای قبادی، معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار جهت استحضار بازگشت به نامه شمارۀ  -
٦٠/٦٤٢٦۸ مورخ ١٤٠٠/٢/٢٩ 

جناب آقای دکتر گیالنپور معاون محترم توسعۀ بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جهت استحضار و دستور اقدام الزم ، با عنایت به اینکه وفق مفاد  -
بند ٢-٧ دستور دوم تصمیمات یکصد و سی و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابالغی طی نامه ٦٠/٦٤٦٢٢ مورخ ١٤٠٠/٢/٢٩ تصریح و ابالغ 
شده است "صدور مجوز سیستمی قرنطینه نباتی به منزلۀ صدور مجوز بازارگاه نیز تلقی می شود" خواهشمند است دستور فرمایند 

نسبت به مورد توجه و اقدام مقتضی معمول فرمایند. 
جناب آقای دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ضمن تشکر از دستور پیگیری های صورت پذیرفته  -

جهت استحضار
جناب آقای دکتر باقری، معاون محترم پایش و سیاست های اقتصادی معاونت اقتصادی رئیس جمهور جهت استحضار . -

معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای بند ١ نامۀ شمارۀ ٩٠٦٢٦ مورخ١٣٩/۸/١٢ آن  -
معاونت و نیز نامۀ شمارۀ ٩١/١٤٩٤٧۵ مورخ ١٣٩٩/١٠/١ معاونت محترم حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار. 

جناب آقای دکتر تهرانی، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دفتر وزارتی جهت استحضار.  -
ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزۀ نظارت و گمرکات اجرایی ، ضمن تشکر از ارائه آمار تفکیکی توسط گمرک بند امام خمینی (ره) ،  -
جهت آگاهی و رصد کاالهای اساسی و نهاده های تولید موجود در گمرک تحت سرپرستی و اقدامات قانونی الزم درخصوص احصاء مشکالت و 

موانع مربوطه و تالش در راستای رفع این مشکالت، همچنین پیگیری و اجرای دقیق و فوری تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت .
مدیران کل محترم دفاتر واردات، صادرات، تعرفه و ارزش گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت آگاهی و اقدام مشابه . -

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 . -
مدیرکل محترم اداره کل حراست و امور انتظامی گمرک ایران جهت مالحظه. -

جناب آقای جمشیدی مدیرکل محترم گمرک امیرآباد جهت اقدام الزم وفق موارد ابالغی فوق در مهلت مقرر درخصوص  -
۳۶۸.۲۵۸ تن کاالهای اساسی تخلیه شده در آن بندر.

جناب آقای اکبرپور مدیرکل محترم گمرک شهید رجایی جهت اقدام الزم وفق موارد ابالغی فوق در مهلت مقرر  -
درخصوص ۳۵۸.۴۶۷ تن کاالهای اساسی تخلیه شده در آن بندر.
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جناب آقای یوسفی منش مدیرکل محترم گمرک نوشهر جهت اقدام الزم وفق موارد ابالغی فوق در مهلت مقرر  -
درخصوص ۲۰۱.۷۵۵ تن کاالهای اساسی تخلیه شده در آن بندر.

جناب آقای ابراهیمی مدیرکل محترم گمرک فریدونکنار جهت اقدام الزم وفق موارد ابالغی فوق در مهلت مقرر  -
درخصوص ۱۱۴.۴۷۱ تن کاالهای اساسی تخلیه شده در آن بندر.

جناب آقای یوسفی نژاد مدیرکل محترم گمرک بندرانزلی جهت اقدام الزم وفق موارد ابالغی فوق در مهلت مقرر  -
درخصوص ۹۰.۹۸۵ تن کاالهای اساسی تخلیه شده در آن بندر.

جناب آقای کریمی مدیرکل محترم گمرک چابهار جهت اقدام الزم وفق موارد ابالغی فوق در مهلت مقرر درخصوص  -
۴۹.۷۷۳ تن کاالهای اساسی تخلیه شده در آن بندر.

زونکن موضوعی (رسوب کاال در بنادر و گمرکات کشور). -


