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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.   
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