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کلیه واحد های ستادی و  گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ٣٠١/٩٧/١١٥٣٢٤٣ مورخ ١٣٩٧/٩/٢١ موضوع ممنوعیت صادرات کره، بخشنامه شماره ٢٧١/٩٩/١٥٣٣٣٨٤ مورخ 
١٣٩٩/١٢/١١ موضوع اخذ عوارض صادراتی از شیرخشک صنعتی و بخشنامه های شماره های ١٥٨/٩٧/٥٥١٣٠٧ مورخ ٩٧/٠٥/١٠ و 
شماره ١١٤/٩٩/٧٦٥٩٤٥ مورخ ١٣٩٩/٠٧/٠١ موضوع ممنوعیت صادرات روغن حیوانی، بدینوسیله تصویر نامه های شماره ٦٠/٢٣٥١٧٥ 
مورخ ١٤٠٠/١٠/١ و شماره ٦٠/٢٣٤٨١٩ مورخ ١٤٠٠/١٠/١ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، منضم به 
نامه های شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٥٩٦٣٤ مورخ ١٤٠٠/٩/٣٠ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ٠٢٠/٢٣٢٤٩ مورخ 
١٤٠٠/٩/٢٣ وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط صادرات شیرخشک صنعتی، کره چربی شیرخام(خامه)، روغن حیوانی 
حاصل از کره، پس از صدور مجوز سیستمی در سامانه جامع امورگمرکی توسط آقای سعید سارویی به عنوان نماینده وزارت 
جهادکشاورزی با توجه به نامه شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٦٠٩٢١ مورخ ١٤٠٠/١٠/٠٥ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی (پیوست)، 
جهت اقدام وفق  نامه های مذکور مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.  ضمناً بر اساس  مفاد نامه اخیر معاونت توسعه بازرگانی 
وزارت جهادکشاورزی، صادرکنندگان شیرخشک صنعتی، در صورت عدم ارائه مجوز سیستمی اشاره شده در باال، ملزم به پرداخت 

عوارض صادراتی موضوع بخشنامه شماره ٢٧١/٩٩/١٥٣٣٣٨٤ مورخ ١٣٩٩/١٢/١١ خواهند بود.

  

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.

سرکارخانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی احترماً دستور فرمایید با توجه به نامه شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٦٠٩٢١ مورخ ١٤٠٠/١٠/٠٥ معاونت توسعه  -
بازرگانی وزارت جهادکشاورزی جهت ایجاد دسترسی به سامامنه جامع امور گمرکی جهت آقای سعید سارویی به شماره ملی ٦٣٤٩٦٢٨٩٥٠ و شماره همراه ٠٩١٢٥١٣٦٥١٤ بعنوان 

نماینده وزارت جهاد کشاورزی اقدام الزم صورت پذیرد.

جناب اقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت  احتراماً بازگشت به نامه شماره ٦٠/٢٣٤٨١٩ مورخ ١٤٠٠/١٠/١ در خصوص  -
ضوابط صادرات شیرخشک صنعتی، کره چربی شیرخام(خامه)، روغن حیوانی حاصل از کره دستور فرمایید ،کد های  طبقه بندی مربوطه ، تعیین و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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ضمناً تأکید میگردد صدور مجوز سیستمی توسط نماینده معرفی شده وزارت جهادکشاورزی، از نظر این سازمان به منزله اعمال کلیه کنترلهای الزم( از جمله صادر کننده ، میزان 
صادرات وتأیید وصول وجوه   مابه التفاوت متعلقه )خواهد بود.

جناب آقای فریادرس مدیرکل محترم دفتر صادرات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی احتراماً جهت آگاهی. ضمناً تأکید میگردد صدور مجوز سیستمی توسط  -
نماینده معرفی شده وزارت جهادکشاورزی، از نظر این سازمان به منزله اعمال کلیه کنترلهای الزم ( از جمله صادر کننده ،میزان صادرات و تأیید وصول وجوه مابه التفاوت متعلقه) 

خواهد بود.
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