
شماره سریال:           ١٢٢٧٦٦١٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١١٧٩١٦٦شماره:
١٤٠١/٠٨/١٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم 
       پیرو بخشنامه شماره ١٤٠٠/١٠٣/٦٣٧١٧١ مورخ ١٤٠٠/٥/١٧ موضوع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، به پیوست تصویر نامه 
شماره ٦٠/١٩١٤٤٨ مورخ ١٤٠١/٨/٩ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 
١٤٠١/٥٠٠/٦٠٣١٨ مورخ ١٤٠١/٧/٢٦ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص رفع ممنوعیت صادرات 
آخال حبوبات با کد تعرفه ١٤٠٤٩٠٤٠ تا اطالع ثانوی بصورت مجاز مشروط با تعیین ماهیت کاال توسط سازمان جهادکشاورزی استان 
های محل اظهار و تایید سیستمی و نگهداری سقف صادرات ( برای هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر ٥٠٠ تن)، توسط جناب آقای 
مدد علی رستمی مطابق با مفاد نامه شماره ١٤٠١/٥٣٠/٦٥٦٥٦ مورخ ١٤٠١/٨/١٤ مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی 

عیناً جهت آگاهی و اقدام الزم وفق مفاد نامه های مذکور  و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
ضمناً با عنایت به الزام تعیین ماهیت محموالت صادراتی (مطابق مفاد نامه فوق الذکر) تأکید میگردد الزم است کل محمول صادراتی  

اظهارشده، جهت تعیین ماهیت توسط نماینده سازمان جهادکشاورزی استان محل اظهار مورد بررسی و اعالم نظر قرار گیرد.
 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره ٩١/١٤٩٤٧٥  -

مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار.
سرکار خانم باقری مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وو اردات وزارت صنعت،معدن و تجارت احتراماً بازگشت به نامه صدراالشاره جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام الزم. -

-  جناب آقای سلطانی مدیرکل ممحترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی احتراماً بازگشت به نامه صدراالشاره جهت استحضار و صدور دستور هرگونه اقدام الزم. 
سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی احتراماً جهت استحضار و صدور دستور ایجاد دسترسی در سامانه جامع امورگمرکی برای نماینده معرفی  -

شده.

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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