
شماره سریال:           ١٠٨٩١٨٩٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٦٧٩٧٨٨شماره:
١٤٠٠/١٢/٠٧تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرائی

با سالم،
      با عنایت به نامه شماره  ١٤٠٠/١٠٥٢٨٣٨ مورخ ١٤٠٠/٨/١١ مدیرکل محترم دفتر آمار و پردازش گمرکی و با توجه به اینکه ایران 
یکی از اعضای رسمی سازمان OPCW (سازمان منع سالح های شیمیایی) است و ملزم به اجرای تعهدات کشور در کنوانسیون مذکور 
میباشد و از الزامات کشورهای عضو، درج و استفاده از شماره اختصاصی کاالهای شیمیایی برای تطبیق کاالهای اظهارشده، مبادله شده، 
ثبت سفارش شده، اعالم شده به مراجع ملی کشورها است، لذا با توجه به الزام  ثبت  CAS NUMBER روی اظهارنامه های 
صادراتی مرتبط، برای کاالهای کنوانسیون مواد شیمیایی پرتجارت جداول کنوانسیون سالح های شیمیایی مندرج در 
ضمیمه یک کتاب قانون مقررات صادرات و واردات به منظور رصد کنترل دقیق صادرات،  به پیوست نامه شماره ١٤٠٠/١٦٤٥١٠١ 
 CAS NUMBER مورخ ١٤٠٠/١١/٣٠ مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی در خصوص نحوه ثبت شماره
برای کاالهای اشاره شده در فیلد شرح کاالی اظهارنامه صادرات ارسال می گردد.  لذا دستور فرمائید  ضمن رعایت دقیق 

مفاد بخشنامه، مراتب  به نحو مقتضی به ذینفعان نیز اطالع رسانی گردد.  

 

 

رونوشت:
- معاونت محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت و همچنین نامه شماره 

٩٩/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
-جناب آقای عسگری معاون محترم امورگمرکی احتراماٌ جهت استحضار.

-جناب آقای امینی مدیرکل محترم دفتر آمار و برنامه ریزی بازگشت به نامه  ٢٢/٢٥٣/٣٩٦٠٣/م مورخ ١٤٠٠/١٢/٢ احتراماً جهت آگاهی.
-سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی پیرو رونوشت شماره ١٤٠٠/١٥٥٦٣٣٩ مورخ ١٤٠٠/١١/١٣ و نامه محرمانه شماره 
٧١/٥/٩١٢/١٠٥/٣٢٤٦٤/٣٧١٢٦/ م مورخ ١٤٠٠/١١/١١ خواهشمند است  دستور فرمائید در سامانه ترتیبی اتخاد گردد که با انتخاب یکی ازکدتعرفه های موضوع پیوست ضمیمه ١کتاب مقررات 

صادرات و واردات  در اظهارنامه صادرات، CAS NUMBER متناظر به صورت سیستمی و اتوماتیک در  فیلد مانیفست (یا هر فیلدی که در اظهارنامه صادرات استفاده نمیشود) درج گردد .

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



شماره سریال:           ١٠٣٠٣٦١٤ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٦٤٥١٠١شماره:
١٤٠٠/١١/٣٠تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقاي شامانی
مدير كل محترم دفتر صادرات

با سالم و احترام،
عطف به نامه شماره  ١٤٠٠/١٠٥٢٨٣٨ مورخ ١٤٠٠/٨/١١ مدیرکل محترم دفتر آمار و پردازش گمرکی در خصوص 
ارائه اطالعات تجارت خارجی در خصوص مبادالت تجاری کاالهای شیمیایی و لزوم درج و استفاده از شماره اختصاصی 
کاالهای شیمیایی (CAS Number) برای تطبیق کاالهای اظهار شده، مبادله شده،  ثبت سفارش شده و اعالم شده به مراجع 
ملی کشورها، در حال حاضر امکان درج شماره اختصاصی فوق در فیلد شرح کاالی اظهارنامه وجود دارد لذا خواهشمند است 
تا زمان انجام تشریفات قانونی قرارداد توسعه از طریق حوزه معاونت محترم مربوطه دستور فرمایید مراتب و نحوه ثبت (به 
عنوان مثال CAS_111111-11-1 ) به نحوه مقتضی و با رعایت مقررات به گمرکات اجرایی کشور اطالع رسانی 

گردد. 

 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای بعیدی معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار

 ٢- جناب آقای عسگری، معاون محترم امورگمرکی جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم.
 ٣- جناب آقای گلی، بازگشت به نامه شماره ١٦١١٦٦٠/١٤٠٠ مورخ ٢٣/١١/١٤٠٠ جهت آگاهی.

 ٤- جناب آقای امینی مدیرکل محترم دفتر آمار و پردازش اطالعات گمرکی بازگشت به نامه فوق الذکر جهت آگاهی.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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