
شماره سریال:           ١٠٨٠٥٧٨٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٥٩٢٨٠٦شماره:
١٤٠٠/١١/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظر/مدیرکل/مدیر محترم گمرک

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ٩٩/١٥٤٣٨٥٨ مورخ ٩٩/١٢/١٢ ، به پیوست تصویر نامه شماره ١٤٠٠/١٤٨٩٠٤٢ مورخ ١٤٠٠/١٠/٣٠ گمرکات استان خراسان 
جنوبی در خصوص افزایش اقالم ترانزیتی به مقصد گمرک ماهیرود ارسال می گردد لذا حسب درخواست صورت گرقته آخرین فهرست کاالهای 

قابل ترانزیت خارجی  به  مقصد کشور افغانستان از طریق گمرک ماهیرود به شرح ذیل اعالم می گردد:
١-کود شیمیایی  ٢- الستیک  ٣- روغن خوراکی  ٤- چای  ٥- انواع غالت  ٦- حبوبات  ٧- مصالح ساختمانی  ٨-  فوفل ٩- پنل خورشیدی  ١٠- 
باتری  ١١- پمپ آب برقی  ١٢- ژنراتور برقی و دیزلی  ١٣- لوازم خانگی (یخچال و فریزر ، اجاق گاز ، کولر ، آبگرمکن ، تلویزیون ، بخاری 

برقی  )  ١٤-مواد غذایی  ١٥- انواع کاشی  ١٦- انواع تخته چوبی  ١٧- pvc ومصنوعات پالستیکی ١٨- نمک ١٩- انواع موکت  ٢٠- پتو  
٢١- روغن موتور در بسته بندی ٢٢-رنگ  ٢٣- بادام و بادام هندی ٢٤- کنجاله سویا ٢٥- تانکر خالی گاز ٢٦- انواع مواد شوینده ٢٧- ورق 

گالوانیزه ٢٨- مرغ و تخم مرغ ٢٩- شکر ٣٠- شکالت  ٣١- آرد ٣٢- شیشه ماشین
 در پایان دستور فرمائید با اتخاذ تدابیر و کنترل های الزم و با رعایت کامل قوانین ، مقررات و دستورالعمل های ابالغی  نسبت به انجام 
تشریفات قانونی جهت ترانزیت خارجی کاالهای اعالمی به مقصد گمرک ماهیرود و حتی االمکان بصورت تک قلمی مبادرت نموده و 

حسب شرایط اعالمی از ارسال مواد غذایی توسط کانتینرها و کامیونهای  یخچالی به مقصد گمرک مذکور خودداری نمایند.
 

 

رونوشت :
سرکار خانم زبیدی   سرپرست  محترم معاونت حقوقی و نظارت جهت استحضار -

معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استحضار -
جناب آقای قهرودی مدیر کل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد جهت آگاهی  -

جناب آقای خسروی مدیر کل محترم دفتر  مرکزی حراست و امور انتظامی جهت آگاهی -
جناب آقای رحیمی زاده مدیر کل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی  جهت اطالع و اتخاذ تدابیر و نظارت های الزم -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها


