ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺷﻤﺎﺭﻩ١٤٠١/٣٨١٢٥٤ :
ﺗﺎﺭﯾﺦ١٤٠١/٠٣/٢٢ :

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ،ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ

»ﺛﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻥ«

ﮐﻠﯿﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﯼ ﺳﺘﺎﺩﯼ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ،

ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٣٤/٩٨/٢٤٨٩٣٣ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٨/٠٢/٢٩ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﻮﺩ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ

 ١٤٠١/٥٣٠/١٨٢٩٣ﻣﻮﺭﺥ  ١٤٠١/٣/١١ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ :ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺳﺪﯾﻢ ﺣﺎﻭﯼ ﺍﺯﺕ،
ﮐﻮﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ:
-

ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺪﻭﯾﻦ ،ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ  ١ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ٩٠۶٢۶ﻣﻮﺭﺥ  ٩٩/٠٨/١٢ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 ٩١/١٤٩٤۷٥ﻣﻮﺭﺥ  ٩٩/١٠/٠١ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ.

-

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ١٤٠١/٥٣٠/١٨٢٩٣ﻣﻮﺭﺥ  ١٤٠١/٣/١١ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮐﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

»ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ«.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﯾﺎﻝ:

١١٤٣١٤۷۷

3053/015/39281
3053/1/33
دارد

آنی  -مهم
جناب آقاي بيکس
سرپرست محترم معاون توسعه بازرگانی و صنايع کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی

موضوع:

ممانعت از صادرات سولفات سديم حاوي ازت

سالم علیکم
احتراماً ،پیرو نامه شماره  9559/435/94851مورخ  9559/3/3در خصوص نمونهگیری از محمولههای صادراتی سولفات
سدیم ،به استناد نتایج آنالیز نمونه ها در آزمایشگاه همکار مورد تایید موسسه تحقیقات خاک و آب ( آزمایشگاه نوین آزمون بارثاوا)
(آنالیز پیوست) محصول حاوی ازت بوده که صادرات آن به استناد شیوهنامه تشخیص و ممیزی کودهای صادراتی ممنوع می باشد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن هماهنگی با گمرک بیرجند ترتیبی اتخاذ شود تا از خروج محموله سولفات سدیم موضوع
کوتاژ شماره  989554و همچنین سایر محمولههای این متقاضی از جمله محمولههای موجود در محوطه گمرک و سایر محموله-
های موجود در مرز و در حال خروج وی ممانعت بعمل آید .ضمناً نامبرده از ذکر نام و اطالعات تماس واحد تولیدی بر روی کیسه-
های حاوی محصول خودداری نموده که برخالف رویههای گمرکی میباشد.

رونوشت به:
جناب آقاي دکتر عسکرزاده معاون محترم توسعه بازرگانی جهت استحضار
جناب آقاي نصيري مشاور محترم وزير و رييس سازمان حراست جهت استحضار
جناب آقاي مهندس رسولی مديرعامل محترم و عضو هيئت مديره شرکت خدمات حمايتی کشاورزي جهت استحضار
جناب آقاي اسدي رحمانی رييس محترم موسسه تحقيقات خاک و آب جهت استحضار
جناب آقاي شامانی مديرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوري اسالمی ايران جهت استحضار و دستور هماهنگی الزم

جناب آقاي رحيمیزاده مدير کل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی جهت استحضار و دستور اقدام الزم (فاکس)50012253535 :

