
شماره سریال:           ١٠٥٤٣٤٤٩ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٣٥٢٣٢٤شماره:
١٤٠٠/١٠/٠٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
       به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/١٨٠٤٦١ مورخ ١٤٠٠/٠٧/٢٨ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت 
منضم به تصویب نامه شماره ٠٢/١٥٢١٤ مورخ ١٤٠٠/٧/١٤ وزیرمحترم جهاد کشاورزی ورییس شورای اتخاذ سیاست های حمایتی 
محصوالت اساسی کشاورزی باضمائم مربوطه درخصوص ضوابط صادرات دام زنده سبک غیر مولد  جهت اقدام  طبق مفاد نامه های 
مذکور و پس از تأیید سیستمی در سامانه جامع امور گمرکی در خصوص صادرات دام زنده سبک غیر مولد (با توجه به رونوشت نامه 
شماره ١٤٠٠/٥١٠/٥٦٢٠٦ مورخ ١٤٠٠/٩/٢٠ دفترمقررات واستاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، منضم به نامه شماره 
٦٠/٢٣١٩٦٢مورخ ١٤٠٠/٩/٢٨ دفترمقررات وواردات وزارت صنعت ،معدن وتجارت) از سوی جناب آقای محمد جعفری با سمت 
مدیرکل تأمین دام وفراوری محصوالت دامی شرکت سهامی پشتیبانی اموردام کشورو همچنین اخذ گواهی دامپزشکی و سایر مجوز 

های قانونی دیگر با رعایت کلیه قوانین ومقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
در پایان تأکید میگردد همکاران محترم در گمرکات مبدأ صادرات الزم است عالوه بر موارد پیش گفته، بر مطابقت کشور مقصد 
محموله صادراتی و مرز خروج آن با اطالعات مندرج در ستونهای «نام صادرکننده»، «کشور مقصد» و «تعیین مرز- مرزهای گمرکی» 
ذکر شده در جدول ضمیمه نامه وارده شماره  ١٤٠٠/٥١٠/٥٦٤٥١ مورخ ١٤٠٠/٠٩/٢١ که در بخش «نامه های مرتبط» همین بخشنامه 

قابل مشاهده است (فایل پی دی اف با عنوان «تعیین سقف صادرات دام زنده از گمرکات مشخص») دقت نمایند.

 

 

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 پور مدیر کل محترم دفتر فنآوری اطالعات و امنیت فضای مجازی پیروارجاع شناسه ١٠٤٩٢٩٣٥احتراماً جهت آگاهی . -

.جناب آقای عباسپور  مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات وزارت صنعت، معدن وتجارت احتراماً بازگشت به نامه یادشده جهت آگاهی .ضمناً باعنایت به  -
توضیحات مقرر در رونوشت نامه شماره ١٤٠٠/٥١٠/٥٨٨٠٧مورخ ١٤٠٠/٩/٢٨ دفترمقررات واستاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح می دارد:  ازنظر 
این دفتر  تأیید سیستمی اظهارنامه های صادراتی مربوطه توسط نماینده معرفی شده فوق الذکر  به منزله موافقت با صادرات کاالی یادشده بوده ومسئولیت بررسی  شرایط 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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مذکور(ازجمله تعیین نوع دام زنده( غیرمولد) ، صادر کننده مجاز، کنترل سهمیه وسقف مجاز، گمرک مبدأ صادراتی و مرزخروج آن)  بر عهده مرجع صادرکننده 
مجوز سیستمی می باشد.  

جناب آقای فریاد رس مدیرکل محترم دفتر مقررات واستاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی احتراماً بازگشت به نامه یادشده جهت آگاهی. ضمناً باعنایت به  -
توضیحات مقرر در رونوشت نامه شماره ١٤٠٠/٥١٠/٥٨٨٠٧مورخ ١٤٠٠/٩/٢٨ آن دفتر تصریح می دارد :  ازنظر این دفتر  تأیید سیستمی اظهارنامه های صادراتی مربوطه 
توسط نماینده معرفی شده فوق الذکر  به منزله موافقت با صادرات کاالی یادشده بوده ومسئولیت بررسی  شرایط مذکور(ازجمله تعیین نوع دام زنده( غیرمولد ) ، صادر 

کننده مجاز، کنترل سهمیه وسقف مجاز ، گمرک مبدأ صادراتی و مرزخروج آن)  بر عهده مرجع صادرکننده مجوز سیستمی می باشد.   







 

  

 

65265/616/1066         

26/9/1066       

 « مانع زدایی ها، سال تولید،پشتیبانی ها»  دارد

    

 جناب آقاي عباسپور 

 مديرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران 

 اطالعات تکميلي جهت ايجاد سطح دسترسي در سامانه جامع امور گمرکي پيرامون صادرات دام زنده غير مولدموضوع: 
 

 سالم عليکم
در خصوص ضرورت تعیین تکلیف ضوابط اجرایی صادرات  86/7/1044مورخ  164081/84بازگشت به نامه شماره ، احتراماً       

دام زنده غیر مولد و لزوم ارائه اطالعات تکمیلی جهت ایجاد سطح دسترسی در سامانه جامع امور گمرکی به استحضار می رساند 

) تصویر پیوست( آقای محمد  7/7/1044مورخ  178671/18/61برابر اعالم نظر شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شماره 

 47186746067و شماره تلفن همراه  4117786070جعفری با سمت مدیر کل تامین دام و فرآوری محصوالت دامی با کد ملی 

این جهت تایید سیستمی صادرات دام زنده غیر مولد معرفی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم معمول و از نتیجه 

 دفتر را مطلع نمایند.

 

 

 

 

 

 
 

 رونوشت به:
 جناب آقای دکتر عسکرزاده معاون محترم توسعه بازرگانی جهت استحضار   
جهت  18/6/1044مورخ  1416616/1044جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات  گمرک جمهوری اسالمی ایران بازگشت به رو نوشت نامه شماره   

 استحضار و اقدام الزم 
 جناب آقای بصیری سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات جهت استحضار   
 سهامی پشتیبانی امور دام کشور بازگشت به نامه فوق االشاره جهت استحضار جناب آقای دکتر مردی مدیرعامل محترم شرکت    



  

56451/510/1400 

21/9/1400 

 دارد

  

 

 »   ،پشتيباني ها،مانع زدايي هاتوليد سال« 

    

 جناب آقاي شاماني 

 مديركل محترم دفتر صادرات  گمرك جمهوري اسالمي ايران 
 

 ارسال اطالعات تكميلي جهت ايجاد سطح دسترسي در سامانه جامع امور گمركي : موضوع

 

 سالم عليكم

در خصوص ضرورت  17/9/1400مورخ  1252416/1400شماره نامه  رونوشت ، بازگشت بهاحتراماً      

) غير مولد(هزار راس دام زنده 50تعيين تكليف صادرات دام زنده غير مولد بابت اجراي تشريفات صادرات 

به استحضار مي رساند موضوع اطالعات تكميلي همكار جهت ايجاد سطح دسترسي در سامانه جامع امور 

الزم . است شدهاعالم  )تصوير پيوست( 20/9/1400مورخ  56206/510/1400ركي طي نامه شماره گم

در حال پيگيري است و به محض حصول  دفتر نامه آن) 1(به ذكر است موضوع مورد االشاره در بند 

 .ارسال خواهد شد متعاقباً  جوابيه مراتب

             

 

 

 

 

 

 

 
 :رونوشت به

 جناب آقاي دكتر عسكرزاده معاون محترم توسعه بازرگاني جهت استحضار   

 جناب آقاي عباسپور مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت استحضار   

جناب آقاي دكتر مردي مديرعامل محترم شركت  سهامي پشتيباني امور دام كشور جهت استحضار و دستور اقدام   

 الزم 



 

  

 

78885/718/1088         

88/9/1088       
 

 « مانع زدایی ها، سال تولید،پشتیبانی ها»         دارد

    

 جناب آقاي عباسپور 

 مديرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران 

 پاسخ به رفع ابهام بابت اجراي تشريفات صادرات دام زنده غير مولدموضوع: 
 

 سالم عليکم
در 84/9/1044مورخ  68848/614/1044ه و پیرو نامه شمار 86/7/1044مورخ  164081/84نامه شماره بازگشت به ، احتراماً       

به پیوست تصویر  آنرفع ابهام بابت اجرای تشریفات صادرات خصوص تعیین تکلیف ضوابط اجرایی صادرات دام زنده غیر مولد و 

مبنی بر اعالم برنامه عملیات صادرات  87/9/1044مورخ  190491/65/51م کشور به شماره کت سهامی پشتیبانی امور دانامه شر

 دام زنده غیر مولد ) گوشتی( منضم به یک برگ جدول فرآیند عملیات ارسال می گردد.

اساسی به شماره  تمایتی محصوالحشایان ذکر است به استناد تصویب نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های 

مبادی خروج دام  6/6/1044مورخ  17844/484و دستورالعمل اجرایی صادرات دام سبک به شماره  10/7/1044مورخ  16810/484

 .شده استزنده برای صادرات بر اساس یک خروجی به ازای هر یک کشور خارجی ) مقصد صادرات( تعیین 

 و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم معمول

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 رونوشت به:
 جناب آقای دکتر عسکرزاده معاون محترم توسعه بازرگانی جهت استحضار   
 جهت استحضار  81/9/1044مورخ  68061/614/1044جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات  گمرک جمهوری اسالمی ایران پیرو نامه شماره   
دام صادراتی از ع جناب آقای دکتر مردی مدیرعامل محترم شرکت  سهامی پشتیبانی امور دام کشور بازگشت به نامه فوق االشاره جهت استحضار و کنترل سقف و نو  

 طریق دسترسی ایجاد شده به سامانه گمرک برای همکار محترم آن شرکت 
 جناب آقای بصیری سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات جهت استحضار   











کویت
شرکت تجاری بین المللی زرین تجارت 

(خوزستان)پاکان نواندیش
(خوزستان)چوئیبده آبادان 30000

(بندرعباس)بندر شهید باهنر20000شرکت تعاونی عشایری فساعمان

(بندرعباس)بندر شهید باهنر10000شرکت تعاونی دام و طیور بهدانه دارابامارات

گمرگ مرکزی بوشهر5000شرکت تعاونی دام و طیور بهدانه دارابقطر

(بندرعباس)بندر شهید باهنر10000علی نور زینی وندامارات

(خوزستان)چوئیبده آبادان 2000خلیل عظیمی گامیزجیکویت

(بندرعباس)بندر شهید باهنر5000فرشاد نجفیامارات

(کردستان)باشماق 10000محمد تباسیدهعراق

(خوزستان)چوئیبده آبادان 5000ایرج پیریکویت
(خوزستان)چوئیبده آبادان 2000مهرنوش خدایاریکویت
( ایالم )مهران1000منصور کرمی تاالندشتیعراق

( ایالم )مهران4000منصور کرمی تاالندشتیعراق

(کردستان)باشماق 5000جاسم مرمضیعراق

(بندرعباس)بندر شهید باهنر20000اتحادیه  عشایری دامداران متحرک ایرانیانامارات

(بندرعباس)بندر شهید باهنر7000فرشاد نجفیعمان

(بندرعباس)بندر شهید باهنر3000فرشاد نجفیامارات

(خوزستان)چوئیبده آبادان 11000شرکت آسیا مهر جلفا ارسکویت

(خوزستان)چوئیبده آبادان 35000شرکت دنیا تجارت ایلیاکویت

(بوشهر)بندر ابوالخیر 35000شرکت دنیا تجارت ایلیاامارات

(بوشهر)بندر ابوالخیر 35000شرکت دنیا تجارت ایلیاقطر

(خوزستان)خرمشهر -شادگان25000شرکت توسعه تجارت رایزن رایا در تهرانکویت

(خوزستان)چزابه 2000شرکت توسعه تجارت رایزن رایا در تهرانعراق

منطقه ویزه یک بوشهر15000شرکت توسعه تجارت رایزن رایا در تهرانقطر

(بندرعباس)بندر شهید باهنر4000شرکت توسعه تجارت رایزن رایا در تهرانامارات

(بندرعباس)بندر شهید باهنر4000شرکت توسعه تجارت رایزن رایا در تهرانعمان

کویت
شرکت تجاری بین المللی زرین تجارت 

(خوزستان)پاکان نواندیش
(خوزستان)خرمشهر 48850

کردستان عراق
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی 

دامداران استان کردستان
(کردستان)باشماق 1150

50/000۳۱/۵۳/۱۹۲۸۴۱۱۴۰۰/۹/۲50000

یازده گمرگ300/000شش کشور350/000

۱۴۰۰/۹/۷

۱۴۰۰/۸/۳۰

اتحادیه  شرکتهای کشاورزی دامداران ایران
50/000۳۱/۵۳/۱۷۰۵۸۲

اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سبک 

کشور
۳۱/۵۳/۱۶۹۵۲۴

۳۱/۵۳/۱۷۷۱۷۰

مرزهای گمرک-تعیین مرز

مجموع

نام صادر کنندهکشور مقصد ردیف 

۱۴۰۰/۹/۲۱ ۳۱/۵۳/۱۸۸۲۵۸ 50/000

شماره نامه مجوز صادر 

شده

تاریخ نامه 

مجوز صادر شده

تعداد راس 

دام

2

۳۱/۵۳/۱۵۰۹۵۸۱۴۰۰/۸/۹

۱۴۰۰/۸/۱۷ 50/000۳۱/۵۳/۱۵۷۷۷۱

۱۴۰۰/۸/۳۰

 صادرات دام سبک غیرمولد

اتحادیه تعاونیهای عشایری 

دامداران متحرک ایرانیان
1

3

4

50/000

50/000

50/000

نام اتحادیه
مجوز تعداد راس 

دام
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