
شماره سریال:           ٩٧٢٩٩٤٧ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٥٧٦٣٨٩شماره:
١٤٠٠/٠٥/٠٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سالم ،
پیرو بخشنامه شماره ٩/١٤٠٠/١٠٦٣٥٢ مورخ ١٤٠٠/٠١/٣٠ موضوع رفع ممنوعیت صادرات شتر نر و مولد ، به پیوست تصویر نامه شماره 
٦٠/١١٠٧٢٢ مورخ ١٤٠٠/٠٤/٢٣ دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت بهمراه ضمائم مربوطه  موضوع رفع 
ممنوعیت صادرات شتر نر غیر اصالح نژادی (با سن بیش از ٨ سال)  و شتر ماده (با سن باالی ١٢ سال) تحت کدطبقه بندی ٠١٠٦١٣ به 
صورت مجاز مشروط (با اخذ مجوز از وزارت کشاورزی) جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور و 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 اقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت احتراماً بازگشت به نامه فوق الذکر جهت استحضار. ضمناً با عنایت به پراکندگی گمرکات  -

اجرایی، نگهداری سقف صادرات مندرج در نامه مذکور، بر عهده واحد ذیربط صادرکننده مجوز صادرات در وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
- حوزه معاونت محترم بازرگانی وزارت جهادکشاورزی احتراماً جهت استحضار. ضمناً با عنایت به پراکندگی گمرکات اجرایی، نگهداری سقف صادرات مندرج در نامه مذکور، بر عهده واحد  -

ذیربط صادرکننده مجوز صادرات در آن وزارتخانه خواهد بود. ضمناً خواهشمند است دستور فرمایید جهت ایجاد دسترسی در سامانه جامع امورگمرکی برای صدور مجوزهای سیستمی اشاره 
شده، دستور فرمایید مشخصات نماینده واحد ذیربط تابعه آن وزارتخانه (مشتمل بر نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره تلفن همراه متعلق به همان کدملی) را به این دفتر اعالم نمایند. 

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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