
شماره سریال:           ١١٠٦١٠٥٥ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٨١٨٧٦٤شماره:
١٤٠٠/١٢/٢٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم ،
پیرو بخشنامه محرمانه شماره ٧١/٥/٩١٢/١٠٥/٤١٦٩٣/٤١٨٦٨/م مورخ ١٤٠٠/١٢/٢١موضوع اصالح  شرح کاالی مندرج در بند ٢ جدول 
موضوع بخشنامه  محرمانه ٧١/٥/٩١٢/١٠٥/٣٣٤٦٨/٣٣٧١٩/م مورخ ١٤٠٠/١٠/١٥ (عوارض صادراتی خامه)، به پیوست تصویر نامه های 
شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٨٥٥٨٩ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٤ و ١٤٠٠/٥٠٠/٨٣٨٢٨ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٨معاون محترم وزیر جهادکشاورزی در خصوص 
اصالح شرح کاالی خامه صادرتی جهت اقدام وفق بند های ١ و٢ مفاد نامه اخیر به شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٨٣٨٢٨ مورخ ١٤٠٠/١٢/٢٨ با 

رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری 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.

جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو رونوشت محرمانه ٧١/٥/٩١٢/١٠٥/٤١٦٩٣/٤١٨٦٨/م مورخ  -
١٤٠٠/١٢/٢١ جهت آگاهی و اقدام الزم.

جناب آقای سلطانی مدیرکل محترم  دفتر صادرات وزارت جهادکشاورزی جهت آگاهی. -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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 جناب آقاي عسگري 

 سرپرست محترم معاونت امور گمرکي  گمرک جمهوري اسالمي ايران 

 اصالح شرح کاالي خامه صادراتيموضوع: 

 

 سالم علیکم
در خصوص اصالح  41/46/4111/م مورخ 1624/4111، پیرو نامه شماره احتراماً      

درصد چربی به  11خامه تا "شرح کاالی خامه صادراتی، بدینوسیله شرح کاال به عوارض 
شایان ذکر است منظور از فله از نظر این وزارت، بسته های  شود.اصالح می "صورت فله
 کیلوگرم می باشد. باالی یک

             
 
 
 
 
 
 
 

 رونوشت به:

 جناب آقاي کاظميني قائم مقام محترم وزير در قرارگاه امنيت غذايي دفتر وزارتي جهت استحضار   

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

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

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

 معاون محترم وزير و رييس سازمان دامپزشکي کشور جهت استحضار  جناب آقاي دکتر آقاميري  

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

سلطاني ساري  جناب آقاي   
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 نصيرلو سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات جهت اطالع و پيگيري الزم 
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