
شماره سریال:           ١٠۹٢٣١٧٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٧٢٤٥٦٥شماره:
١٤٠٠/١٢/١٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
        به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ٢٤٦٠٠/٧٣٠ مورخ ١٤٠٠/١٢/٣ رئیس محترم سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص 
چگونگی ارائه گواهی آنالیز سم (سالمت) برای پنج محصول خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل و سیب درختی جهت اقدام الزم مطابق 

ضوابط مندرج درنامه عیناً جهت اجرا با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه ارسال می گردد. 

 

 

رونوشت:

جناب آقای مهندس عالئی مقدم رئیس محترم سازمان حفظ نباتات کشور احتراماً بازگشت به رونوشت نامه یادشده جهت استحضار. ضمناً همانطور که درنامه شماره  -
١٤٠٠/١٤٦٠٤٣٦ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٦ نیز تصریح شده است مقرر شده است که تصمیمات اخذ شده در جلسه مورخ ١٤٠٠/١٠/١٣  (مشروح درنامه پیروی مورد اشاره)  می 
بایست در راستای تبصره ماده ٤ قانون  مقررات صادرات و واردات بدواً از سوی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی  به وزارت صنعت، معدن وتجارت اعالم و 
سپس از طریق دفتر مقررات واردات  وصادرات آن وزارتخانه  به این سازمان ابالغ گردد و یا وفق ماده ٥ مقررات صادرات و واردات جهت درج ضابطه مزبور در ذیل 
مندرجات یادداشت فصول طبقه بندی مرتبط در جداول کدهای طبقه بندی ضمیمه کتاب قانون ومقررات صادرات وواردات از سوی سازمان ذیربط اقدام شود بنابراین 
رعایت الزامات قانونی فوق الذکر مدنظر این سازمان بوده است درحالیکه در سطر دوم رونوشت نامه اخیر الذکر آن سازمان به موضوع «...باتوجه به عدم فراهم شدن 
زیرساخت های الزم در گمرکات صادراتی کشور ....» اشاره شده است. لذا مالحظه میفرمایند که فراهم  نمودن الزامات قانونی یادشده از طرف معاونت غذا و داروی 
وزارت بهداشت  ارتباطی به زیرساختهای موجود درگمرکات نداشته  ودر حال حاضر نمایند گان محترم قرنطینه نباتی در گمرکات رسمی مرز ی مستقر بوده و هماهنگی 

مربوطه دراین خصوص برقرار است . 

جناب آقای اشرف بازرس کل محترم امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور احتراماً پیرورونوشت نامه یادشده جهت استحضار.  -

جناب آقای دکتر خدائیان  مدیر کل محترم  دفتر فراورده های غذایی وآشامیدنی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی احتراماً پیرورونوشت نامه یاشدده جهت  -
آگاهی وصدور دستور اقدام الزم.

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



اه ییادز عنام ینابیتشپ و  دیلوت ، لاس  لاس 1400 :

تیمها زئاح  ینآ -                                                                                                                                      

 

یحتف  ربکا  رتکد  ياقآ  بانج   

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  يزرواشک  داهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

یتمارک  ربکا  سدنهم  ياقآ  بانج 

یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

داشکین  سدنهم  ياقآ  بانج 

لیبدرا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

دنمدارم  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناهفصا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

درفنم  رتکد  ياقآ  بانج 

رهشوب  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

یمیهاربا  رتکد  ياقآ  بانج 

يرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

يرفعج  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

یناروا  اضردمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 

يوضر  ناسارخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

هداز  يریما  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناتسزوخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

یسارات  داوج  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناجنز  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

دامع  ریم  سدنهم  ياقآ  بانج 

نانمس  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

تخب  کین  یلعدمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

:  1400/12/3 خیرات

:  24600/730 هرامش

: درادن تسویپ  
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روپناقهد  یبتجم  رتکد  ياقآ  بانج 

سراف  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

ینوطالفا  سدنهم  ياقآ  بانج 

نیوزق  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس 

اضر  یجاح  اضردمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 

مق  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس 

ییوکشک  شیدناریخ  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج 

نامرک  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس 

یمساق  رایرهش  سدنهم  ياقآ  بانج 

هاشنامرک  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

روپ  يدمتعم  یلع  دیس  ياقآ  بانج 

دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس 

رجاهم  راتخم  رتکد  ياقآ  بانج 

ناتسلگ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

يدمحم  حلاص  سدنهم  ياقآ  بانج 

نالیگ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

رف  يدیهش  سدنهم  ياقآ  بانج 

ناردنزام  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

يرفص  یلع  سدنهم  ياقآ  بانج 

يزکرم  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس 

یلیکو  سدنهم  ياقآ  بانج 

دزی  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

يروخرب  رتکد  ياقآ  بانج 

نامرک  ناتسا  بونج  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  سییر 

هدازومع  رتکد  ياقآ  بانج 

مالیا  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس 

یکوزاپ  سدنهم  ياقآ  بانج 

:  1400/12/3 خیرات

:  24600/730 هرامش

: درادن تسویپ  
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نارهت  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس 

هدازدمحم  دمحم  سدنهم  ياقآ  بانج 

یلامش  ناسارخ  ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس 

داژن  نشور  اضرلادبع  سدنهم  ياقآ  بانج 

زربلا   ناتسا  يزرواشکداهج  نامزاس  مرتحم  تسرپرس 

یهایگ  تشادهب  یهاوگ  ردص  لوئسم  هنیطنرق  ناسانشراک  طسوت  مس  زیلانآ  یهاوگ  ذخا   : عوضوم

 

: مکیلع مالس 
هجوگ رایخ ، لوصحم  جـنپ  يارب  مس  زیلاـنآ  یهاوگ  هئارا  موزل  صوصخرد  خروم 1400/12/1  هرامـش 24365/730  همان  وریپ  امارتحا 

ياه تخاسریز  ندش  مهارف  مدع  هب  هجوت  اب  دناسر  یم  راضحتسا  هب  هیسور ، روشک  هب  یتارداص  یتخرد  بیـس  لفلف و  ناجمداب ، یگنرف ،
هب روکذم  لوصحم  يارب 5  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رودص  يوناث  عالطا  ات  مس ، زیلانآ  یهاوگ  ذخا  يارب  روشک  یتارداص  تاکرمگ  رد  مزال 
رد رقتسم  یهایگ  تشادهب  یهاوگ  رودص  لوئسم  یهایگ  هنیطنرق  ناسانشراک  هب  تمالس )  ) مس زیلانآ  یهاوگ  هئارا  هب  طونم  هیسور ، دصقم 

یتلودریغ یتلود و  عجارم  ریاس  یهایگ و  هنیطنرق  زکارم  یمامت  هب  عوضوم  دییامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  .دـشاب  یم  روشک  تاکرمگ 
/. .ددرگ یناسر  عالطا  طبریذ 

 

  
 

 

: تشونور  

تهج خروم 1400/12/1  هرامش 24365/730  همان  تشونور  وریپ  روشک  لک  یسرزاب  نامزاس  تسیز  طیحم  يزرواشک و  داهج  روما  مرتحم  لک  سرزاب  فرشا  ياقآ  بانج 

راضحتسا 

تهج خروم 1400/12/1  هرامـش 24365/730  همان  تشونور  وریپ  ییاراد  يداصتقا و  روما  ترازو  یکرمگ  روما  تنواعم  مرتحم  تسرپرـس  يرگـسع  دورف  ياـقآ  باـنج 

راضحتسا  

 

:  1400/12/3 خیرات

:  24600/730 هرامش

: درادن تسویپ  
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