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کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم 
پیرو بخشنامه شماره ٢٥٦/٩٨/١٤٠٨١٠٤ مورخ ٩٨/١٠/٣٠ و در اجرای ماده ٤٥ آیین نامه اجرایی مواد ٥ و ٦ قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز (موضوع مصوبه شماره ٤٦٤٤٢/ت٥١٥٥٩هـ مورخ ٩٦/٠٤/٢٣ هیأت محترم وزیران ابالغی طی بخشنامه 
شماره ٩٥/١٠٤٩٢٢ مورخ ٩٥/٠٦/٠٧ مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته)، به پیوست تصویر نامه  شماره ٥٠٤-٢٠/٢ مورخ 
١٤٠١/٦/١٩ وزیر محترم نفت  منضم به «اصالحیه  دوم دستورالعمل اصالح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، 
عبور(ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امورگمرکی» (اصالحیه 

اردیبهشت ماه ١٤٠١ ) جهت اجرا ، ابالغ میگردد. ضمناً الزم به ذکر است:
این دستورالعمل جایگزین اصالحیه اول دستورالعمل (ابالغ شده طی بخشنامه شماره ٢٥٦/٩٨/١٤٠٨١٠٤  مورخ  -١

١٣٩٨/١٠/٣٠) میگردد. 
فهرست اقالم شیمیایی و صنعتی  مربوط به  ردیف ٣-١ موضوع جدول ماده ١٨ دستورالعمل ضمیمه، همان  فهرست  -٢

کاالهای مندرج در بخشنامههای بشماره ١٠٥٧٢٦١ مورخ ١٣٩٩/٩/٤ میباشد.
گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز (موضوع ماده ٢٧ دستورالعمل موصوف) عبارتند از:  -٣
جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی(ره)، شهیدرجایی، دوغارون، باشماق، آستارا، خسروی، آبادان، خرمشهر، مهران، بوشهر، 
نوردوز، سرخس، میرجاوه، سهالن، ماهیرود، کرمانشاه، سمنان، اصفهان، اراک، یزد، شیراز، بیرجند، قم، مشهد، منطقه 
ویژه اقتصادی کاوه، لرستان، زاهدان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (صرفاً جهت صدور محصوالت تولید شده در مناطق 
مذکور)، خارک (صرفاً برای تولیدات پتروشیمی خارک) و رازی (صرفاً به عنوان مرز خروج محموالت ریلی از مبدأ 
گمرک سهالن)، ضمناً گمرکات میلک، پیشین و پیرانشهر صرفاً جهت خروج محموالتی که تشریفات آنها در سایر 
گمرکات مجاز انجام گردیده است و گمرک ارومیه، قزوین،گلستان و کرمان (صرفاً جهت صدور محصوالت تولیدی 

واحدهای تولیدی مستقر در آن استان) تعیین میگردد.
با توجه به مندرجات برخی از بندهای دستورالعمل اخیر (از جمله بندهای «پ» و «ج»  ذیل ماده ٣٤) و در صورت نیاز،  -٤

دسترسی به سوابق احتمالی اعالم جرم خدمت گیرندگان از طریق سامانه جامع قضایی امکانپذیر خواهد بود.
گمرکات مجاز برای ترانزیت مشتقات مایع نفت و گاز موضوع دستورالعمل عبارتند از: پیرانشهر، باشماق، پرویزخان،  -٥
گمرک منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی 
شهیدرجایی، منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، فریدونکنار، منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، دوغارون، منطقه ویژه 

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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اقتصادی دوغارون، میلک، ماهیرود، لطف آباد، سرخس، اینچه برون، بیله سوار، نوردوز، جلفا، منطقه ویژه اقتصادی 
بوشهر١، میرجاوه، بازرگان، چابهار.

استفاده از مخازن موضوع ماده ٣٦ دستورالعمل ضمیمه (به استثنای مخازن موجود در مناطق آزاد و ویژه) منوط به عقد  -٦
قرارداد با گمرک ایران میباشد.

 

 

رونوشت:
 ١- سرکار خانم زبیدی معاون محترم حقوقی و نظارت ، خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص مواد مرتبط با آن حوزه اقدام الزم صورت پذیرد.

 ٢- جناب آقای حسینی لر معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل  خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص مواد مرتبط با آن حوزه اقدام الزم صورت پذیرد.
 ٣- جناب آقای هندیانی معاون محترم برنامه ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار.

 ٤- جناب آقای ساده معاون محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران جهت استحضار، ضمناً با عنایت به تسهیالت در نظر گرفته شده در دستورالعمل موصوف برای خروج محموالت صادراتی 
قبل از وصول اعالم نظر آن سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت، بررسی و اعالم نظر پروندهای صادراتی توسط واحدهای تابعه آن سازمان در 

چهارچوب برنامه زمانبندی تصریح شده در دستورالعمل صورت پذیرد.
 ٥- جناب آقای حسینی رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران.

 ٦- معاونت محترم تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراما جهت استحضار



ییاراد يداصتقا و  روما  ترازو 
121288  : تبث هرامش 
1401/06/19  : خیرات
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