
شماره سریال:           ١٠٨٢٥٣٨٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٥٩٠٨٧٧شماره:
١٤٠٠/١١/١٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم ،
پیرو بخشنامه شماره ٢٤٥/٩٧/٨٥٨٤٩٤ مورخ ١٣٩٧/٧/١٧ موضوع ممنوعیت برخی از کاالها از جمله خوراک دام و طیور ، بدینوسیله نامه شماره 
٦٠/٢٧٦١٣٠ مورخ ١٤٠٠/١١/١٧ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع صادرت توکسیت(توکسین بایندر) 
منضم به نامه شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٧١٠٣٧ مورخ ١٤٠٠/١١/٧ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جهت اقدام وفق مفاد نامه های 
صدراالشاره ذیل کد تعرفه اعالمی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری با اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی (پس از  صدور  مجوز 

سیستمی در سامانه epl توسط آقای وهاب پیرانی نماینده سازمان مزبور) ارسال می گردد.

 

 

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 مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی احتراماً دستور فرمایید جهت آقای وهاب پیرانی به مشخصات مندرج درمتن نامه ای فوق الذکر در خصوص   -

ارتباط سیتمی  اقدام گردد.
جناب اقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت به نامه شماره ٦٠/٢٧٦١٣٠ مورخ ١٤٠٠/١١/١٧  به آگاهی می رساند تأیید سیستمی  -

توسط نماینده سازمان دامپزشکی به منزله بررسی و تأیید کلیه شروط مندرج در متن نامه آن دفتر می باشد.
جناب اقای فریاد رس مدیرکل محترم دفتر مقررات و استاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی احتراماً با عنایت به به نامه شماره ٦٠/٢٧٦١٣٠ مورخ ١٤٠٠/١١/١٧  دفتر مقررات صادرات و  -
واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت  و ضمائم مربوطه به آگاهی می رساند تأیید سیستمی توسط نماینده سازمان دامپزشکی به منزله بررسی و تأیید کلیه شروط مندرج در متن نامه آن دفتر می 

باشد. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها







 

  

 

73017/000/3000 

7/33/3000 

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

    

 جناب آقاي عباسپور 

 مديرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران 

 موضوعات مطروحه در خصوص صادرات توکسيت ) توکسين بايندر( بطور مجاز مشروط موضوع:

 

 سالم عليکم
مبنی بر موضوعات مطروحه در خصوص صادرات توکسیت  42/9/7266مورخ  467132/36  ، بازگشت به نامه شمارهاحتراماً         

می رساند به استناد نامه دفتر دارو، درمان و  آگاهی) توکسین بایندر( مورد پیگیری دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران به 

تحت  صادرات کاالی مذکور )تصویر پیوست( 74/1/7266 مورخ 41222/67/266ی کشور به شمارهآزمایشگاه ها سازمان دامپزشک

( IVCتوجه به تامین تولید این کاال با منشاء داخلی و عدم کمبود در بازار و نیز اخذ کد بهداشتی ) با 46699666ردیف تعرفه 

( بر EPLتایید سیستمی در سامانه فرامرزی گمرک ) با توجه بهبدیهی است مسئولیت احراز تایید منشاء داخلی  .امکان پذیر است

 عهده سازمان یاد شده بعنوان مرجع تخصصی و تایید کننده می باشد.

جهت ایجاد سطح   69727274631 (جناب آقای دکتر وهاب پیرانی) دامپزشکی کشورضمناً، شماره موبایل همکار محترم سازمان 

 .اشدب میدسترسی در سامانه مورد نظر 

 

 

 
 

 

 
 

 
 رونوشت به:

 جناب آقای مهندس دماوندی نژاد معاون محترم امور تولیدات دامی جهت استحضار   
 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات  گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار   
ها و  ی درخواستجناب آقای دکتر آقامیری سرپرست محترم سازمان دامپزشکی کشور بازگشت به نامه آن سازمان استحضار می رساند و دستور مدائقه جدی در بررس  

 اسالمی ایران در تایید سیستمی رعایت موارد مورد نظر گمرک جمهوری 
 جناب آقای فریادرس مدیرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی جهت استحضار   

 





 

  

 

80125/822/1022 

6/9/1022 
 

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

    

 جناب آقاي دکتر پاک 

 معاون محترم وزير و رئيس کل سازمان توسعه و تجارت ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 صادرات توکسيت) توکسين بايندر( بطور مجاز مشروط  موضوع:

 

 سالم عليکم
سازمان  ( و 22/8/9499مورخ  41294/149/9499 معاونت امور دام )موضوع نامه شماره احتراماً، با عنایت به اعالم نظر        

  (توکسین بایندرتوکسیت )موافقت با صادرات  مبنی بر(  92/8/9499مورخ  28484/19/499شماره دامپزشکی کشور )موضوع نامه 

خواهشمند است دستور  ؛داخلتولید با منشاء  191119322923394(  IVCبهداشتی ) ا کدب  21911919تحت ردیف تعرفه 

آزاد و به  با تایید سیستمی سازمان دامپزشکی کشور ) تصویر پیوست( به صورت مشروط و صادرات کاالی فوقصرفاْ فرمایید 

هاي سازمان  مدير کل دفتر دارو؛ درمان و آزمايشگاه وهاب پيرانیدکتر شایان ذکر است آقای گمرک ج.ا.ا. جهت اجرا ابالغ شود. 

 .شوندمی  معرفی( EPLجهت ایجاد دسترسی به سامانه جامع گمرکی ) 5458549454با کد ملی  دامپزشکی کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رونوشت به:
 جهت استحضار  22/8/9499مورخ  41294/149/9499جناب آقای دماوندی نژاد معاون محترم امور تولیدات دامی بازگشت به نامه شماره   
جهت استحضار و دستور بررسی و  92/8/9499مورخ  28484/19/499جناب آقای دکتر ماکنعلی رییس محترم سازمان دامپزشکی کشور بازگشت به نامه شماره   

 صرفا تایید صادرات توکسیت با منشا تولید داخل تحت ردیف تعرفه اعالمی  
 های بازرگانی جهت استحضار جناب آقای فریادرس مدیرکل محترم دفتر مقررات و استاندارد  
 جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت استحضار و اقدام الزم   
 جناب آقای بصیری سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات جهت استحضار   
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