
 
 
 
 
 
 
 

  

  8663777          شماره سریال:   »نامه هاي صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.«  
  

  عالیبسمه ت

 »ثبت سیستم اتوماسیون«

 

 1185629/99  شماره:

 02/10/1399  تاریخ:

 دارد  پیوست:
 

  اقتصاد و دارائیامور وزارت 
  گمرك جمهوري اسالمی ایران

  گمرکات اجرائیمحترم ناظرین/مدیران کل/ مدیران 
  

  ،سالم و احترام با

 ثبت راهنماي"م فایل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات بانضما 23/9/1399مورخ  1138571/99نامه شماره تصویر بپیوست    
ي جرایی فناور. با عنایت به مصوبات جلسات شانزدهم و هفدهم شوراي ارسال میگرددا "گمرکی هاي رویه در کاال شناسه

ا با درج رردات که ثبت سفارش آنها داراي شناسه کاالست، تشریفات گمرکی وا یاطالعات، الزم است کلیه واردکنندگان
بت به رمایید نسستور فواهشمند است دخ به انجام برسانند لذا همان شناسه کاال در اظهارنامه ارزش(مطابق راهنماي پیوست)

عات و اوري اطالتر فناز دف راسا را مشکل مراتب واقدام الزم معمول و در صورت وجود هرگونه ابهام  اطالع رسانی ، موضوع
     .نمایند گیري ارتباطات پی

 

 

  : رونوشت
  .استحضار جهت امورگمرکی و فنی  محترم معاون ارونقی آقاي جناب 
  .استحضار جهت عمومی روابط و کل ریاست حوزه محترم کل مدیر دهقان آقاي جناب 
  .استحضار جهت انتظامی امور و حراست کل مدیر و کل رییس محترم مشاور خسروي آقاي جناب 
  .استحضار جهت عملکرد مدیریت و بازرسی محترم مدیرکل قهرودي آقاي جناب 
  .استحضار جهت ریزي برنامه و اطالعات مدیریت دفتر محترم مدیرکل علیدوستی آقاي جناب 
 محــل در تنظیمی 25/3/1399 مورخ كمشتر صورتجلسه مصوبات از پنجم بند براساس اینکه به نظر الذکر فوق نامه به بازگشت ارتباطات و اطالعات فناوري دفتر محترم مدیرکل پور باقري خانم سرکار 

 مراتب و تفکیک TSC شگذاريارز لزوم از کاال شناسه بکارگیري لزوم-1 گردید؛ مقرر (TSC( گذاري ارزش سامانه وضعیت بررسی موضوع) 31/3/1399 مورخ 321520 شماره نامه پیوست( دفتر آن
 و پشــتیبانی دفتــر آن طریــق از آن یکــاالی شناســه ماهیت و اجرایی گمرکات و ارزش دفتر طریق از کاال ارزشگذاري-2. گردد منعکس مرتبط اقدام جهت آموزشی مستندات ارائه با اجرائی گمرکات به

  .گردد ابالغ اجرایی رکاتگم به و صادر دفتر آن سوي از راساً تکمیلی هاي دستورالعمل لزوم صورت در و پیگیري دفتر آن سوي از مراتب فرمایید دستور است خواهشمند لذا. گردد عملیاتی
  

  تولید جهش


