
شماره سریال:           ١١٠٤٣٩٠٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٨٠١١٧٠شماره:
١٤٠٠/١٢/٢٥تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم،
        پیرو بخشنامه شماره ١٠٣/١٤٠٠/٦٣٧١٧١ مورخ ١٤٠٠/٥/١٧ موضوع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ، بدینوسیله نامه 
شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٨٤٤٤٥ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢١ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع رفع ممنوعیت 
صادرات آخال نخود صرفاً تا پایان فرودین ماه سال ١٤٠١ ذیل تعرفه ١٤٠٤٩٠٤٠ جهت اقدام وفق مفاد نامه صدراالشاره ذیل 
کد تعرفه اعالمی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری پس از تعیین ماهیت از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان 

و  صدور  مجوز سیستمی در سامانه EPL توسط آقای نبی الله قربانی نماینده دفتر مربوطه در وزراتخانه متبوع 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 نبی الله قربانی به مشخصات مندرج درمتن نامه  پیوستی در خصوص  ارتباط  -

سیتمی  اقدام گردد.
جناب اقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت  احتراماً با عنایت به مفاد بند ٩ نامه محرمانه شماره ٣٨١٣٠/م/ص مورخ ١٤٠٠/١٢/٠٤ وزیر  -

محترم صنعت، معدن و تجارت جهت آگاهی.
جناب آقای فریادرس مدیرکل محترم دفنر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی احتراماً جهت آگاهی.   -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



 «   ها،مانع زدایی ها پشتیبانیسال تولید،»    (مقام معظم رهبری)« تولید سال جهش» 

  

54448/855/0455 

10/01/0455 

 ندارد

  

 

    

 جناب آقاي دکتر مقدسي 

 معاون وزير و رييس محترم  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 رفع ممنوعيت صادرات آخال نخودموضوع: 

 
 سالم علیکم

سازمان جهاد کشاورزی استان  21/20/2700مورخ 247171/2/00شماره  مکاتبهبا توجه به  احتراماً      
عطف به موافقت معاونت امور  برای صادرات آخال نخود، مردمی هایکرمانشاه منضم به درخواست
نامه محرمانه  0به استناد بند ( و 24/21/2700مورخ  18810/000/2700تولیدات دامی )نامه شماره 

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت موضوع مصوبات جلسه  7/21/2700/م/ص مورخ 81280شماره 
 2702آخر فروردین ماه تا  27070070تحت تعرفه  نخودآخال صرفاً صادرات نوزدهم ستاد تنظیم بازار، 

و تایید استانها سازمان جهاد کشاورزی  کاال توسط با تعیین ماهیت( مجاز مشروط)بصورت مدیریت شده 
و تلفن  7010008878گمرک توسط آقای نبی اهلل قربانی به شماره ملی  EPLدر سامانه  سیستمی

خواهشمند . گردداعالم می بالمانع متبوعوزارت از همکاران دفتر توسعه صادرات  00217801442همراه 
الزم به یادآوری است با توجه به محدودیت در است موضوع جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابالغ گردد.

، در صورت لزوم نسبت به توقف صادرات کاالی مذکور اقدام علوفه، این وزارت ضمن پایش بازارتامین 

مکرر آیین نامه اجرای قانون مقررات  11حق مکتسبه ای درچارچوب ماده برای این توقف، و  خواهد کرد

 .متصور نخواهد بودبرای متقاضیان صادرات و واردات 

             
 
 
 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي پيمان پاک معاون محترم وزير و رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران جهت استحضار   

 جناب آقاي مهندس دماوندي نژاد معاون محترم امور توليدات دامي جهت استحضار   

نصيري مشاور  جناب آقاي   
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 محترم وزير و رييس سازمان حراست  جهت استحضار 

 جناب آقاي دکتر حايک مشاور محترم وزير و مديرکل دفتر وزارتي جهت استحضار   

 جناب آقاي فريادرس مديرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني جهت اطالع   

 ست محترم دفتر توسعه صادرات جهت اطالع و پيگيري و اقدام الزم جناب آقاي سلطاني ساري نصيرلو سرپر  

 

 



       
    

83380/900/1400  

17/12/1400  

  ندارد

  

  88945861: دورنگارـ 021- 43541: ـ تلفن ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ معاونت امور توليدات داميـ پل حافظ ـ نرسيده به  طالقانيتهران ـ خيابان : آدرس

Email: modam-m@agri-jahad.org  
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  جناب آقاي دكتر عسكرزاده 

  معاون محترم توسعه بازرگاني 
 صادرات آخال نخود: موضوع

  

 سالم عليكم

دفتـر توسـعه صـادرات در      16/11/1400مـورخ   73776/530/1400با احترام، با عنايت به نامـه شـماره   

بوبـات اسـتان   خصوص رفع ممنوعيت صادرات آخال نخود مورد درخواست توليدكنندگان و صادركنندگان آخـال ح 

  :كرمانشاه  موارد ذيل ايفاد مي گردد

مـورخ   3928/00/1400اتحاديه تعاوني هاي عشايري دامـداران متحـرك ايرانيـان طـي نامـه شـماره          -1

به شوراي ملي نخود آمادگي جامعه عشايري به كاه نخود براي تغذيه دام را اعالم داشـته و   2/12/1400

 3997/00/1400ستان هاي كرمانشاه و مركزي طي نامـه شـماره   آن اتحاديه پس از بررسي ميداني در ا

اعالم كردند با توجه به اينكه عرضه كنندگان، درخواست فروش كل آخـال بصـورت    15/12/1400مورخ 

نقدي و بدون مدت را دارند و همچنين با توجه به اينكه در فصل بهار دام ها از علوفه مراتع اسـتفاده مـي   

امكان استفاده از محصول مذكور در مدت زمان كم براي دامداران تحـت پوشـش    كنند، لذا در حال حاضر

 . آن اتحاديه مقدور نمي باشد

هزار تن تـا   5ميزان با عنايت به موارد فوق، اين معاونت محدوديتي در خصوص صادرات آخال حبوبات به   -2

 . با لحاظ ضوابط مرتبط و تعرفه صادراتي متصور نمي باشد 1401فروردين  31
  

     

 حسين دماوندي نژاد 

 معاون وزير
 
  

  :رونوشت به

  جناب آقاي سلطاني ساري نصيرلو سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات براي اطالع   

  جناب آقاي سيدعليان مدير كل محترم دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام براي اطالع   

 

�����د �ا� ��� و ا���� ����� ����د �ا� ��� و ا���� ����� ����ا'ان ,+*()، ا'ان %$�، "�� !� � ���د �ا� ��� و ا���� ����� ����ا'ان ,+*()، ا'ان %$�، "�� !� � ���د �ا� ��� و ا���� ����� ����ا'ان ,+*()، ا'ان %$�، "�� !� � ���د �ا� ��� و ا���� ����� ����ا'ان ,+*()، ا'ان %$�، "�� !� � ���د �ا� ��� و ا���� ����� ����ا'ان ,+*()، ا'ان %$�، "�� !� � ���د �ا� ��� و ا���� ����� ����ا'ان ,+*()، ا'ان %$�، "�� !� � ���د �ا� ��� و ا���� ����� ����ا'ان ,+*()، ا'ان %$�، "�� !� � �                                                                                                                                        ا'ان ,+*()، ا'ان %$�، "�� !� � 
                                                                                                                                        »»»»»»»»5 5 5 5 زدا�6زدا�6زدا�6زدا5�6، 5�3�4، 5�3�4، 5�3�4، 0�1$2�3�4، /.�0�1$2، /.�0�1$2، /.�0�1$2، /.�««««««««


	352.1400.1801170-14001225
	84445
	pdfOperation

