
شماره سریال:           ١٠١١٨٨٢٣ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٩٢٤٢٧٤شماره:
١٤٠٠/٠٧/١٨تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ٢٧١/٩٩/١٥٣٣٣٨٤ مورخ ٩٩/١٢/١١ موضوع اخذ عوارض صادراتی از شیر خشک صنعتی، به پیوست تصویر      

نامه های شماره  ١٤٠٠/٥٠٠/٣٧٠٩٩ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١١ و شماره ١٤٠٠/٥٠٠/٣٤٦٧١ مورخ ١٤٠٠/٠٧/٠١ معاون محترم توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعالم می دارد: 

١- مفاد بخشنامه پیروی موضوع اخذ عوارض صادراتی از شیر خشک صنعتی  کماکان به قوت خود باقی می باشد.
٢- صادرات شیر خشک صنعتی توسط ٥شرکت مندرج در نامه مذکور منوط به صدور مجوز سیستمی توسط نماینده معرفی شده 

وزارت جهادکشاورزی (آقای سعید سارویی) و مطابق مفاد مکاتبات اشاره شده با رعایت سایر مقررات   صورت میپذیرد. 
بدیهی است درخصوص محموله های صادراتی شرکت های موصوف (پنج شرکت مندرج درنامه)الزم است به صورت سیستمی   -٣

وزارت جهادکشاورزی را به عنوان سازمان مجوز دهنده جهت ارایه مجوز فعال 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.
جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً پیرو رونوشت نامه شماره ١٤٠٠/٨٨٧٩٣٩ مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٠ جهت استحضار و  -

صدور دستور  بررسی مقتضی.
جناب آقای  فریاد رس مدیرکل محترم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی احتراماً حهت استحضار. -

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها

 

� www.dotic.ir
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