
شماره سریال:           ١٠٦٨٥٣٧٢ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٥٥٥٩٣٠شماره:
١٤٠٠/١١/١٢تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظر/ مدیرکل/ مدیر محترم گمرک...

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه به شماره ١٤٠٠/٩٨٣٣١  مورخ ١٤٠٠/١/٢٨ به پیوست نامه شماره ١٦/١٠/٠٠٤١٤٩ مورخ 
١٤٠٠/١٠/١٥  سازمان انرژی اتمی منضم به فهرست تعرفه کاالهای تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران در سال ١٤٠١ 
جهت واردات، صادرات و ترانزیت کاالهای تحت کنترل به شرح شماره ثبت گمرک ١٤٠٠/١٤٥٥٢٨٧ مورخ 
١٤٠٠/١٠/٢٥ ارسال می گردد، ضمن تاکید بر مفاد نامه مورد اشاره و رعایت بند های  ٧ گانه(به ویژه بندهای زیر) 

خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات اقدام نمایند.
١- بند ٤ : دقت در عدم همراهی ماشین آالت خط تولید صنعت و معدن به کد تعرفه ٤٢٢٣٠٠٠ (که مشمول اخذ 

مجوز انرژی اتمی نمی باشد) با تجهیزات مولد پرتو
٢- بند ٥: ممنوعیت واردات دستگاه های مولد پرتوهای ماوراء بنفش با نام های برنزه کننده پوست، سوالریوم، حمام 

آفتابی، تخت یا کاناپه آفتابی و ... تحت تعرفه های ٩٠١٨٢٠٠٠ ، ٩٠١٨٩٠ ، ٩٠٢٧٨٠ و ...
همچنین بر اساس نامه پیروی شماره ١٦/١١/٠٠٦٠٩٧ مورخ ١٤٠٠/١١/٩ آن سازمان، ردیف تعرفه ٩٠١٣٨٠٢٠ با شرح 
کاالی تیوپ های نوری و فوتونی از لیست تعرفه های تحت نظارت آن سازمان(پیوست نامه شماره ١٦/١٠/٠٠٤١٤٩ مورخ 

١٤٠٠/١٠/١٥) حذف شده است.

 

 

جناب آقای عسگری سرپرست محترم  معاونت امورگمرکی جهت استحضار . -
جناب آقای شامانی  مدیرکل محترم دفتر صادرات جهت آگاهی و صدور دستور اقدام الزم. -
جناب آقای راستی  مدیرکل محترم دفتر ترانزیت جهت آگاهی و صدور دستور اقدام الزم. -

سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت آگاهی و صدور دستور اقدام الزم جهت درج در سامانه جامع امور گمرکی. -
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استحضار. -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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